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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

24.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0443/2010, внесена от Salvatore Murru, с италианско гражданство, 
подкрепена от 6 подписа, относно европейските правила по отношение на 
прилова на червен тон

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който упражнява крайбрежна риболовна дейност в ограничен 
мащаб, изразява тревога относно разпоредбите на Регламент (EО) № 302/2009, който 
изисква приловът на червен тон да бъде продаван. Според вносителя процедурата за 
разтоварване и продажба на рибата тон е непрактична и прекалено сложна за рибарите, 
които упражняват ограничена крайбрежна дейност, като се има предвид, че тонът може 
да се разтоварва единствено на определени за това пристанища. За вносителя това 
означава пътуване от 70 морски мили с малка лодка без хладилно оборудване. 
Следователно вносителят моли разтоварването на риба тон да бъде разрешено на 
неговото пристанище. Вносителят също е недоволен от ограничението от 750 кг риба 
тон, разрешена за продажба по време на риболовния сезон. Освен това вносителят 
счита, че е несправедливо едно и също ограничение да важи както за риболовните 
съдове с дължина 5 метра, така и за съдове с дължина до 12 метра с тричленен екипаж. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.
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Съгласно приложимото законодателство1, операциите по разтоварване на суша или 
трансбордиране са позволени единствено на определените от компетентните органи на 
всяка държава-членка  пристанища. Освен това, за да бъде посочено дадено 
пристанище като определено, пристанищната държава-членка уточнява разрешеното 
време и разрешените места за разтоварване и трансбордиране и обезпечава 
провеждането на инспекции през цялото време на разтоварване на суша и 
трансбордиране и на всички места за разтоварване и трансбордиране. Държавите-
членки предават на Комисията най-късно до 15 февруари всяка година списък на 
определените пристанища.

Комисията потвърждава, че пристанището Santa Teresa Gallura не фигурира в списъка 
на определените за 2010 г. пристанища, както и че вписването на това пристанище в 
списъка е от изключителната компетентност на италианските органи. 

Що се отнася до ограничението на продажното тегло, определено на 750 кг, Комисията 
иска да отбележи, че не съществува общностно законодателство относно минималното 
тегло за разтоварване на червен тон и че става дума за национална мярка, за която 
Комисията не може да представи коментари.

                                               
1 Член 17 от Регламент (ЕО) N° 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за 
възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за 
изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1559/2007


