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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0443/2010 af Salvatore Murru, italiensk statsborger, og 6 
medunderskrivere, om de europæiske regler for sydlig tun som bifangst

1. Sammendrag

Andrageren er fisker og udfører sit arbejde på håndværksmæssig vis og i et beskedent 
omfang. I henhold til forordning (EF) nr. 302/2009 må fiskere, som fanger sydlig tun som 
bifangst, gerne sælge disse. Ifølge andrageren er de procedurer, som gælder for landing og 
salg af tun, upraktiske og alt for omstændelige for småfiskere. F.eks. må tunene kun landes i 
bestemte, til dette formål anviste havne. For andrageren betyder dette en rejse på 70 sømil 
med en lille båd uden kølerum. Andrageren anmoder om, at hans hjemhavn anvises som 
landingshavn for tun. Andrageren er også utilfreds med den kvote på 750 kg tun, som det er 
tilladt at sælge i løbet af fiskesæsonen. Endvidere finder andrageren det ikke rimeligt, at der 
gælder den samme kvote for fiskerbåde på 5 m med én fisker som for både på 12 m med tre 
besætningsmedlemmer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

”I overensstemmelse med gældende lovgivning1, er landing eller omladning kun tilladt i de 

                                               
1 Artikel 17 i Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 af 6. april 2009 om en flerårig genopretningsplan for 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 43/2009 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1559/2007.
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havne, der er udpeget af de kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat.

"For at en havn kan få status som udpeget havn, skal havnemedlemsstaten angive tidsrum og 
steder, hvor landing er tilladt. Havnemedlemsstaten skal sørge for fuld inspektionsdækning i 
alle landingstidsrum og på alle landingssteder. Medlemsstaterne sender hvert år senest den 15. 
februar Kommissionen en liste over udpegede havne."

Kommissionen bekræfter, at havnen i Santa Teresa Gallura ikke står på listen over udpegede 
havne for 2010, og at medtagelsen af denne havn på listen udelukkende henhører under de 
italienske myndigheders beføjelser.

For så vidt angår de 750 kilo vægtgrænse for salg af almindelig tun, vil Kommissionen 
meddele andrageren, at der ikke findes nogen fællesskabslovgivning om minimumsvægt for 
landing af almindelig tun, og at grænsen er en national foranstaltning, som Kommissionen 
ikke har nogen kommentarer til.”


