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Ref.: Petiția nr. 0894/2008, adresată de Sebastián Losada Figueiras, de naționalitate 
spaniolă, în numele „Greenpeace Spania”, privind autorizația acordată de 
autoritățile spaniole pentru pescuitul tonului roșu sub dimensiunea minimă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că, atât în 2007, cât și în 2008, autoritățile competente în domeniul 
pescuitului au acordat autorizații de pescuit cu paragate în Marea Mediterană a tonului roșu 
sub dimensiunea minimă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1559/2007 al Consiliului de 
stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și 
Marea Mediterană. În acest context, petiționarul face referire în special la articolul 7 
(dimensiunea minimă) și articolul 9 (capturile accidentale) din regulament și subliniază faptul 
că pericolul cu care se confruntă stocul de ton roșu este atât de grav, încât restaurarea acestuia 
va fi posibilă doar dacă guvernele vor asigura conformarea cu normele în vigoare. În numele 
Greenpeace, acesta solicită Parlamentului European să ia măsuri și să pună capăt încălcării 
legislației UE de către autoritățile spaniole.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Conform petiționarului, care acționează în numele „Greenpeace Spania”, autoritățile spaniole 
competente în domeniul pescuitului au acordat autorizații de pescuit cu paragate în Marea 
Mediterană a tonului roșu sub dimensiunea minimă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 



PE423.670v01-00 2/3 CM\777630RO.doc

RO

1559/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roșu din 
Oceanul Atlantic de Est și Marea Mediterană. În acest context, petiționarul face referire în 
special la articolul 7 (dimensiunea minimă) din regulament și subliniază faptul că pericolul cu 
care se confruntă stocul de ton roșu este atât de grav încât restaurarea acestuia va fi posibilă 
doar dacă guvernele vor asigura conformarea cu normele în vigoare. În numele Greenpeace, 
acesta solicită Parlamentului European să ia măsuri și să pună capăt încălcării legislației UE 
de către autoritățile spaniole.

Comentariile Comisiei privind petiția

Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (CICTA) a adoptat 
în 2006 Recomandarea 06-05 de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul 
roșu din Oceanul Atlantic de Est și Marea Mediterană. Această recomandare, care a intrat în 
vigoare la 13 iunie 2007, a fost transpusă în legislația comunitară în mod provizoriu prin 
Regulamentul (CE) nr. 643/2007 al Consiliului care a intrat în vigoare la 13 iunie 2007 și, în 
mod permanent, prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 1559/2007 al Consiliului, care a 
intrat în vigoare la 22 decembrie 2007 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2008.

După cum a observat în mod corect petiționarul, recomandarea mai sus menționată stabilea la 
alineatul 19 că „Părțile contractante vor lua măsurile necesare pentru a interzice capturarea, 
reținerea la bord, transbordarea, transferarea, debarcarea, transportarea, depozitarea, 
comercializarea, expunerea sau oferirea spre comercializare a tonului roșu (Thunnus thynnus 
thynnus) care cântărește mai puțin de 30 kg”. Alineatul 20 al aceleiași recomandări prevedea 
o derogare de la articolul 19 și fixa greutatea minimă a tonului roșu la 8 kg, care se aplică 
„tonului roșu capturat de către nave de pescuit cu platformă și paragate, nave de pescuit cu 
undițe tractate și traule pelagice în Oceanul Atlantic de Est”, dacă autorizația este în 
conformitate cu procedurile stabilite la anexa I din aceeași recomandare, și „tonului roșu 
capturat în Marea Adriatică în scopul creșterii”.

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1559/2007 al Consiliului stabilește aceleași dispoziții 
precum cele din Recomandarea CICTA. La articolul 7 alineatul (1) se stipulează următoarele: 
„Dimensiunea minimă a tonului roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană 
este de 30 kg sau 115 cm”. Alineatul (2) al aceluiași articol stabilește o derogare de la 
alineatul (1) și prevede o dimensiune minimă a tonului roșu de 8 kg sau 75 cm care se aplică 
„tonului roșu capturat în Oceanul Atlantic de Est de către nave de pescuit cu platformă și 
paragate, nave de pescuit cu undițe tractate și traule pelagice” și „tonului roșu capturat în 
Marea Adriatică în scopul creșterii”.

Comisia a luat la cunoștință de Ordinul spaniol ARM/1244/2008 și de declarațiile făcute de 
oficialii administrației spaniole în mai 2008, conform cărora recomandarea CICTA permitea 
capturarea a 2% din tonul roșu care cântărește mai puțin de 30 kg de către flota artizanală și în 
Marea Mediterană.

În mai 2008, serviciile competente ale Comisiei au scris administrației spaniole solicitând o 
rectificare din partea autorităților spaniole și afirmând în mod clar că derogările de la 
dimensiunea minimă nu se aplică întregii flote artizanale, ci doar navelor de pescuit cu 
platformă și paragate, navelor de pescuit cu undițe tractate și traulelor pelagice care pescuiesc 
în Oceanul Atlantic de Est și tonului roșu capturat în Marea Adriatică în scopul creșterii
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agricole și că, prin urmare, derogările de la dimensiunea minimă în Marea Mediterană nu sunt 
permise.

Serviciile Comisiei au urmărit îndeaproape respectarea de către statele membre a tuturor 
cerințelor și condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1559/2007 al Consiliului în timpul 
campaniei din 2008. Unele misiuni de inspecție sunt încă în curs de desfășurare pentru a 
stabili dacă statele membre au respectat planul de redresare pentru tonul roșu în ansamblu în 
2008 și pentru a permite Comisiei să adopte o decizie cu privire la măsurile necesare în 
cazurile în care se descoperă deficiențe în fiecare stat membru în ceea ce privește aplicarea
planului de redresare în ansamblu.

Mai mult, trebuie remarcat faptul că CICTA a revizuit planul de redresare din 2006 pentru 
tonul roșu cu ocazia ultimei reuniuni anuale organizate la Marrakech (Maroc) în perioada 17-
24 noiembrie 2008. Drept rezultat, a fost adoptată Recomandarea 08-05 (propusă de 
Comunitatea Europeană în cooperare cu alte părți contractante) de modificare a recomandării 
CICTA privind stabilirea unui plan multianual de redresare pentru tonul roșu din Oceanul 
Atlantic de Est și Marea Mediterană. Recomandarea include la alineatul 28 o derogare de la 
dimensiunea minimă de 30 kg nu numai pentru tonul roșu capturat de către nave de pescuit cu 
platformă și paragate și nave de pescuit cu undițe tractate în Oceanul Atlantic de Est și pentru 
tonul roșu capturat în Marea Adriatică în scopul creșterii, ci și pentru tonul roșu capturat în 
Marea Mediterană în cadrul activității de pescuit de coastă artizanal de pește proaspăt de către 
nave de pescuit cu platformă și paragate, nave de pescuit cu paragate și nave pescuit cu undițe 
de mână.

Concluzii

Comisia este de acord cu petiționarul că stocul de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și 
Marea Mediterană este expus unui grav pericol și că redresarea acestuia nu va fi posibilă dacă 
statele membre nu vor respecta reglementările existente. Având în vedere acest lucru, Comisia 
va lua decizii cu privire la orice măsură care trebuie adoptată în urma evaluării privind 
aplicarea planului de redresare pentru tonul roșu în ansamblu în timpul campaniei de pescuit 
din 2008. În plus, Comisia continuă să verifice aplicarea corectă și deplină de către statele 
membre a tuturor măsurilor destinate protejării tonului roșu.


