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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0443/2010 dėl ES taisyklių, reglamentuojančių paprastųjų tunų 
priegaudą, kurią pateikė Italijos pilietis Salvatore Murru su 6 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos teikėjas yra žvejys, individualiai vykdantis nedidelio masto veiklą. Pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 302/2009 žvejams leidžiama paprastųjų tunų priegaudą parduoti. 
Peticijos teikėjas mano, kad individualiai nedidelio masto veiklą vykdantiems žvejams tunų 
iškrovimo ir pardavimo tvarka yra nepraktiška ir pernelyg sudėtinga. Tunai į krantą gali būti 
iškrauti tik nurodytuose uostuose. Dėl to peticijos teikėjui reikia plaukti 70 jūrmylių mažu 
laiveliu be šaldytuvo. Peticijos teikėjas prašo uostą, kuriame įregistruotas jo laivas, įtraukti į 
uostų, kuriuose galima iškrauti tunus, sąrašą. Be to, peticijos teikėjas nepatenkintas nustatyta 
750 kg žvejybos sezono tunų pardavimo norma. Jis taip pat mano, kad neteisinga, jog ši 
norma taikoma ir 5 m žvejybos laivams su 1 žveju, ir 12 m laivams su 3 žmonių įgula.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Pagal galiojančius teisės aktus1 paprastųjų tunų iškrovimo arba perkrovimo operacijas atlikti 
leidžiama tik kiekvienos valstybės narės kompetentingų institucijų paskirtuose uostuose. Be 

                                               
1 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno 
dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 43/2009 bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1559/2007 17 straipsnis.



PE452.745v01-00 2/2 CM\838890LT.doc

LT

to, kad uostas būtų laikomas paskirtuoju, uosto valstybė narė privalo nurodyti leidžiamą 
iškrovimo ir perkrovimo laiką bei vietas ir užtikrinti, kad visada iškraunant ir perkraunant 
paprastuosius tunus ir visose jų iškrovimo bei perkrovimo vietose dalyvautų inspektoriai. 
Kiekviena valstybė narė turi ne vėliau kaip iki vasario 15 d. Komisijai perduoti paskirtųjų 
uostų sąrašą.

Komisija patvirtina, kad Santos Terezos Galūros uostas nėra įtrauktas į 2010 m. paskirtųjų 
uostų sąrašą ir šį uostą įtraukti į minėtąjį sąrašą gali tik Italijos institucijos. 

Dėl paprastųjų tonų pardavimo normos, kuri yra 750 kg, Komisija norėtų pasakyti, kad nėra 
Bendrijos teisės aktų, kuriuose būtų reglamentuojamas minimalus paprastųjų tunų iškrovimo 
svoris, ir kad tai yra nustatyta nacionaliniame teisės akte, dėl kurio Komisija negali pateikti 
pastabų.“


