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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Salvatore Murru olasz állampolgár által benyújtott 0443/2010. számú, 6 aláírást 
tartalmazó petíció a mellékfogásként kihalászott kékúszójú tonhalra vonatkozó 
európai szabályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója part menti halász, és tevékenységét kisüzemi méretekben folytatja. A 
302/2009/EK rendelet értelmében a halászok értékesíthetik a mellékfogásként kihalászott 
kékúszójú tonhalakat. A petíció benyújtója szerint a tonhalak kirakására és eladására 
vonatkozó eljárás a kisüzemi módszerekkel dolgozó halászok számára körülményes és 
túlságosan összetett. A tonhalat például csak az arra kijelölt kikötőkben lehet kirakni. A 
petíció benyújtójának ehhez 70 tengeri mérföldnyi utat kell megtennie egy olyan hajón, 
amelyen nincsen hűtőkamra. A petíció benyújtója kéri, hogy számára az anyakikötőt jelöljék 
ki annak a kikötőnek, ahol a tonhalat kirakhatja. A petíció benyújtója továbbá elégedetlen 
azzal, hogy a halászati szezon alatt csak 750 kg tonhal értékesítése megengedett. A petíció 
benyújtója továbbá igazságtalannak tartja, hogy az 5 méteres halászhajókra ugyanazok az 
előírások vonatkoznak, mint a 12 méteres, háromfős legénységű hajókra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.
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A hatályos jogi szabályozás1 értelmében a ki- és átrakodási műveletek kizárólag az egyes 
tagállamok illetékes hatóságai által arra kijelölt kikötőkben megengedettek. Ezenfelül ahhoz, 
hogy egy kikötőt erre kijelöljenek, a kikötő szerinti tagállam meghatározza a ki- és átrakodás 
tekintetében engedélyezett időpontokat és helyszíneket, valamint a ki- és átrakodás teljes ideje 
alatt, illetve az ilyen műveletek végzésének valamennyi helyszínén teljes körű ellenőrzést 
biztosít. Ezt követően az egyes tagállamok minden évben legkésőbb február 15-ig megküldik 
a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját.

A Bizottság megerősíti, hogy Santa Teresa Gallura kikötője nem szerepel a 2010. évre kijelölt 
kikötők listáján, és hogy e kikötő listára való felvétele az olasz hatóságok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

Ami a kékúszójú tonhalból értékesíthető mennyiség 750 kg-ra való korlátozását illeti, a 
Bizottság jelezni kívánja, hogy a kékúszójú tonhal kirakodható minimális súlyára 
vonatkozóan nem létezik közösségi jogszabály, és olyan nemzeti intézkedésről van szó, 
amelyhez a Bizottság nem kíván megjegyzést fűzni.

                                               
1 A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó 
többéves helyreállítási tervről, a 43/2009/EK rendelet módosításáról és az 1559/2007/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009. április 6-i, 302/2009/EK tanácsi rendelet 17. cikke


