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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0894/2008, ingiven av Sebastián Losada Figueiras (spansk 
medborgare), för spanska Greenpeace, om de spanska myndigheternas tillåtelse 
till fiske av blåfenad tonfisk under minimistorlek

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att de spanska fiskerimyndigheterna både under 2007 och 2008 har gett 
tillstånd till långrevsfiske i Medelhavet av blåfenad tonfisk som är mindre än den minsta 
storlek som fastställts i rådets förordning (EG) nr 1559/2007 om upprättande av en flerårig 
återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Framställaren 
hänvisar i sammanhanget särskilt till artikel 7 (minsta storlek) och artikel 9 (bifångster) i 
förordningen, och han understryker att hotet mot beståndet av blåfenad tonfisk är så allvarligt 
att återhämtning endast kan ske om regeringarna ser till att gällande regler efterföljs. På 
Greenpeace vägnar uppmanar han därför Europaparlamentet att vidta åtgärder för att få ett 
slut på de spanska myndigheternas överträdelse av EU:s rättsakter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Enligt framställaren, som företräder spanska Greenpeace, har de spanska fiskemyndigheterna 
gett tillstånd till långrevsfiske i Medelhavet av blåfenad tonfisk som är mindre än den minsta 
storlek som fastställts i rådets förordning (EG) nr 1559/2007 om upprättande av en flerårig 
återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Framställaren 
hänvisar i detta avseende till artikel 7 (minsta storlek) i förordningen och framhåller att hotet 
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mot bestånden av blåfenad tonfisk är så allvarligt att de endast kan återhämtas om 
regeringarna ser till att gällande regler efterlevs. På Greenpeace vägnar uppmanar han därför 
Europaparlamentet att vidta åtgärder för att få ett slut på de spanska myndigheternas 
överträdelse av EU:s rättsakter.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) antog 2006 
rekommendation 06-05 om upprättandet av en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk 
i östra Atlanten och Medelhavet. Denna rekommendation, som trädde i kraft den 13 juni 2007, 
införlivades provisoriskt i gemenskapsrätten genom rådets förordning (EG) nr 643/2007, som 
trädde i kraft den 13 juni 2007, och permanent genom rådets förordning (EG) nr 1559/2007, 
som trädde i kraft den 22 december 2007 och tillämpas från den 1 januari 2008.

Så som framställaren helt riktigt påpekar anges i punkt 19 i den ovannämnda 
rekommendationen att ”de avtalsslutande parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att 
förbjuda fångst, behållande ombord, omlastning, överföring, landning, transport, lagring, 
försäljning, skyltning och erbjudande till försäljning av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus 
thynnus) som väger mindre än 30 kg”. I punkt 20 i förordningen fastställs som en avvikelse 
från punkt 19 en minsta storlek för blåfenad tonfisk på 8 kg som tillämpas på ”Blåfenad 
tonfisk fångad i östra Atlanten av spöfiskefartyg, fartyg avsedda för dörjfiske och pelagiska 
trålare” om detta godkänts i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga I till 
rekommendationen och på ”Blåfenad tonfisk fångad i Adriatiska havet i uppfödningssyfte”.

I artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1559/2007 fastställs samma bestämmelser som i 
ICCAT:s rekommendation. Artikel 7.1 lyder: ”En minsta storlek på 30 kg eller 115 cm ska 
tillämpas för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.” I punkt 2 i samma artikel 
fastställs som en avvikelse från punkt 1 en minsta storlek för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 
75 cm som tillämpas på ”Blåfenad tonfisk fångad i östra Atlanten av spöfiskefartyg, fartyg 
avsedda för dörjfiske och pelagiska trålare” och på ”Blåfenad tonfisk fångad i Adriatiska 
havet i uppfödningssyfte”.

Kommissionen fick höra talas om det spanska beslutet ARM/1244/2008 och om uttalanden 
som gjorts av tjänstemän i den spanska förvaltningen i maj 2008 enligt vilka ICCAT:s 
rekommendation tillåter fångst av 2 procent blåfenad tonfisk på mindre än 30 kg av 
icke-industriellt fiske även i Medelhavet. 

I maj 2008 skrev kommissionens berörda avdelningar till den spanska förvaltningen för att 
begära en rättelse av de spanska myndigheterna och angav tydligt att avvikelserna från den 
minsta storleken inte var tillämplig på hela det icke-industriella fisket utan enbart på 
spöfiskefartyg, fartyg avsedda för dörjfiske och pelagiska trålare som fiskar i östra Atlanten 
och på blåfenad tonfisk som fångas i Adriatiska havet för uppfödningssyfte och att avvikelser 
i fråga om minsta storlek för Medelhavet inte är tillåtet. 

Kommissionens avdelningar har nära övervakat att medlemsstaterna följer alla krav och 
villkor som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1559/2007 under fiskeåret 2008. Vissa 
inspektionsuppdrag är fortfarande på gång för att bedöma medlemsstaternas efterlevnad av 
återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk som helhet under 2008 och för att tillåta 
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kommissionen att fatta beslut om vilken åtgärd som behövs i de fall då brister upptäcks i 
respektive medlemsstat när det gäller genomförandet av återhämtningsplanen som helhet.

Det bör också konstateras att ICCAT granskade 2006 års återhämtningsplan för blåfenad 
tonfisk vid sitt senaste årsmöte som hölls i Marrakech (Marocko) den 17–24 november 2008. 
Resultatet blev att rekommendation 08-05 (som föreslogs av Europeiska gemenskapen i 
samarbete med övriga avtalsslutande parter) om ändring av ICCAT:s rekommendation för att 
fastställa en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet 
antogs. Rekommendationen innehåller bland annat punkt 28 med en avvikelse från den minsta 
storleken på 30 kg inte enbart för blåfenad tonfisk fångad av spöfiskefartyg, fartyg avsedda 
för dörjfiske och pelagiska trålare i östra Atlanten och för blåfenad tonfisk i Adriatiska havet i 
uppfödningssyfte men också för blåfenad tonfisk fångad i Medelhavet av kustnära 
icke-industriella fisken efter färsk fisk med spöfiskefartyg, fartyg med långrev och långlinor. 

Slutsats

Kommissionen instämmer med framställaren om att beståndet av blåfenad tonfisk i östra 
Atlanten och Medelhavet är allvarligt hotat och att en återhämtning inte är möjlig om 
medlemsstaterna inte följer gällande regler. Med hänsyn till detta kommer kommissionen att 
besluta om eventuella åtgärder som ska vidtas efter utvärderingen av genomförandet av 
återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk som helhet under fiskeåret 2008. Vidare fortsätter 
kommissionen att se till att medlemsstaterna till fullo och korrekt genomför alla åtgärder i 
syfte att skydda blåfenad tonfisk.


