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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0894/2008, którą złożył Sebastián Losada Figueiras (Hiszpania) 
w imieniu „Greenpeace Hiszpania”, w sprawie wydanego przez władze 
hiszpańskie zezwolenia na połów tuńczyka błękitnopłetwego poniżej 
minimalnej wielkości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że zarówno w 2007 r., jak i 2008 r. hiszpańskie władze do 
spraw rybołówstwa wydały zezwolenie na połów taklami oceanicznymi na Morzu 
Śródziemnym tuńczyka błękitnopłetwego poniżej minimalnej wielkości określonej 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1559/2007 ustanawiającym wieloletni plan odbudowy
zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. 
W tym kontekście składający petycję odnosi się konkretnie do art. 7 (minimalna wielkość) 
i art. 9 (przyłów) przedmiotowego rozporządzenia i podkreśla, że zagrożenie dla zasobów 
tuńczyka błękitnopłetwego jest tak poważne, że odbudowanie ich będzie możliwe tylko 
wówczas, gdy rządy zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami. W imieniu 
Greenpeace wzywa on zatem Parlament Europejski do podjęcia działań w celu położenia 
kresu procederowi naruszania prawodawstwa UE przez władze hiszpańskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Według składającego petycję, występującego w imieniu „Greenpeace Hiszpania”, hiszpańskie 
organy ds. rybołówstwa wydały zezwolenie na połów taklami oceanicznymi na Morzu 
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Śródziemnym tuńczyka błękitnopłetwego poniżej minimalnej wielkości określonej 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1559/2007 ustanawiającym wieloletni plan odbudowy 
zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. 
W tym kontekście składający petycję odnosi się konkretnie do art. 7 (minimalna wielkość) 
przedmiotowego rozporządzenia i podkreśla, że zagrożenie dla zasobów tuńczyka 
błękitnopłetwego jest tak poważne, że odbudowanie ich będzie możliwe tylko wówczas, gdy 
rządy zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami. W imieniu Greenpeace wzywa on 
zatem Parlament Europejski do podjęcia działań w celu położenia kresu procederowi 
naruszania prawodawstwa UE przez władze hiszpańskie.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) przyjęła w 2006 r. 
zalecenie 06-05 ustanawiające wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego 
we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Zalecenie to weszło w życie dnia 
13 czerwca 2007 r. i zostało tymczasowo transponowane do prawa wspólnotowego 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 643/2007, które weszło w życie dnia 13 czerwca 2007 r., a na 
stałe transponowano je rozporządzeniem Rady (WE) nr 1559/2007, które weszło w życie dnia 
22 grudnia 2007 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.

Jak słusznie zauważa składający petycję, ust. 19 wspomnianego zalecenia stanowi, że: 
„Strony umowy podejmują potrzebne środki w celu zakazu połowu, przetrzymywania na 
pokładzie, przewożenia statkiem, przekazywania, dostarczania na ląd, transportowania, 
magazynowania, sprzedaży, eksponowania lub oferowania do sprzedaży tuńczyka 
błekitnopłetwego (Thunnus thynnus thynnus) ważącego mniej niż 30 kg”. W ust. 20 tego 
samego zalecenia przewidziano odstępstwo od ust. 19 i ustalono minimalną wielkość 
tuńczyka błękitnopłetwego na 8 kg w przypadku „tuńczyka błękitnopłetwego poławianego 
statkami do połowu wędami ręcznymi, statkami do połowu wędami holowanymi i trawlerami 
do połowów pelagicznych we wschodnim Atlantyku” pod warunkiem uzyskania zezwolenia 
zgodnie z procedurami opisanymi w załączniku I do tego zalecenia, oraz w przypadku 
„tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w Morzu Adriatyckim do celów hodowlanych”.

Art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1559/2007 ustanawia takie same przepisy jak te zawarte 
w zaleceniu ICCAT. Na mocy art. 7 ust. 1: „Minimalna wielkość tuńczyka błękitnopłetwego 
we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wynosi 30 kg lub 115 cm”. Art. 7 ust. 2 
ustanawia odstępstwo od ust. 1 i zezwala na minimalną wielkość tuńczyka błękitnopłetwego 
równą 8 kg lub 75 cm w przypadku „tuńczyka błękitnopłetwego poławianego statkami do 
połowu wędami ręcznymi, statkami do połowu wędami holowanymi i trawlerami do połowów 
pelagicznych we wschodnim Atlantyku” oraz w przypadku „tuńczyka błękitnopłetwego 
złowionego w Morzu Adriatyckim do celów hodowlanych”.

Komisja Europejska dowiedziała się o hiszpańskim zarządzeniu ARM/1244/2008 
i o deklaracjach urzędników hiszpańskiej administracji z maja 2008 r., zgodnie z którymi 
zalecenie ICCAT zezwala na poławianie 2% tuńczyka błękitnopłetwego o ciężarze 
nieprzekraczającym 30 kg przez flotę łodziową również w Morzu Śródziemnym. 

W maju 2008 r. właściwe służby Komisji Europejskiej skierowały pismo do hiszpańskiej 
administracji, domagając się od hiszpańskich władz sprostowania i wyraźnie oświadczając, że 
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odstępstwa dotyczące minimalnej wielkości nie mają zastosowania do całej floty łodziowej, 
lecz jedynie do statków do połowu wędami ręcznymi, statków do połowu wędami 
holowanymi i trawlerów do połowów pelagicznych we wschodnim Atlantyku oraz do 
tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w Morzu Adriatyckim do celów hodowlanych, 
w związku z czym odstępstwa dotyczące minimalnej wielkości tuńczyka w Morzu 
Śródziemnym nie są dozwolone.  

Służby Komisji Europejskiej uważnie śledziły zgodność działań państw członkowskich ze 
wszystkimi wymogami i warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1559/2007 w czasie kampanii w 2008 r. Nadal trwają inspekcje w celu oceny zgodności 
działań państw członkowskich z planem odbudowy całych zasobów tuńczyka 
błękitnopłetwego w 2008 r. oraz w celu umożliwienia Komisji Europejskiej podjęcia decyzji 
dotyczącej działania wskazanego w przypadkach wykrycia nieprawidłowości 
w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie wdrażania całego planu odbudowy. 

Ponadto należy zauważyć, że w 2006 r. ICCAT dokonała przeglądu planu odbudowy 
zasobów tuńczyka błękitnopłetwego na swoim ostatnim dorocznym posiedzeniu w Marakeszu 
(Maroko) w dniach 17-24 listopada 2008 r. W rezultacie przyjęto zalecenie 08-05 
(zaproponowane przez Komisję Europejską we współpracy z innymi stronami umowy), 
zmieniające zalecenie ICCAT w sprawie opracowania wieloletniego planu odbudowy
tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Ust. 28 tego 
zalecenia przewiduje odstępstwo dotyczące minimalnego ciężaru tuńczyka równego 30 kg nie 
tylko dla tuńczyka błękitnopłetwego poławianego statkami do połowu wędami ręcznymi,
statkami do połowu wędami holowanymi i trawlerami do połowów pelagicznych we 
wschodnim Atlantyku oraz dla tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w Morzu Adriatyckim 
do celów hodowlanych, lecz również dla tuńczyka błękitnopłetwego łowionego w Morzu 
Śródziemnym przez przybrzeżną flotę łodziową do połowu świeżych ryb przez statki do 
połowu wędziskami, taklami oceanicznymi i wędami ręcznymi. 

Wniosek

Komisja zgadza się ze składającym petycję, że zasoby tuńczyka błękitnopłetwego we 
wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym są poważnie zagrożone i że ich odbudowanie 
nie będzie możliwe, jeśli państwa członkowskie nie dostosują się do obowiązujących 
przepisów. Mając to na uwadze, Komisja będzie podejmowała decyzje w sprawie wszelkich 
działań podejmowanych po ocenie wdrożenia planu odbudowy całych zasobów tuńczyka 
błękitnopłetwego w czasie kampanii w 2008 r. Ponadto Komisja nadal zapewnia pełne 
i właściwe wdrażanie przez państwa członkowskie wszystkich środków zaprojektowanych 
w celu ochrony tuńczyka błękitnopłetwego.


