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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0443/2010, ingediend door Salvatore Murru (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door zes medeondertekenaars, over de bijvangst van 
blauwvintonijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een visser die zijn werkzaamheden op ambachtelijke en kleinschalige wijze 
uitvoert. Volgens Verordening (EG) nr. 302/2009 mogen vissers die blauwvintonijn als 
bijvangst vangen, deze verkopen. Volgens indiener is de procedure voor het aan land brengen 
en verkopen van de tonijn voor kleine ambachtelijke vissers onpraktisch en veel te 
omslachtig. Zo mag de tonijn slechts in daartoe aangewezen havens aan land gebracht 
worden. Voor indiener betekent dit een reis van 70 zeemijlen met een klein bootje zonder 
koelruimte. Indiener verzoekt om aanwijzing van zijn thuishaven als aanlandingshaven voor 
tonijn. Indiener is voorts ontevreden over de norm van 750 kg tonijn voor de gedurende het 
visseizoen toegestane verkoop van blauwvintonijn. Ten slotte acht indiener het niet terecht dat 
er eenzelfde norm geldt voor zowel vissersboten van vijf meter met één visser aan boord als 
voor boten tot twaalf meter met drie bemanningsleden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Overeenkomstig de geldende wetgeving1 is het aan land brengen en het overladen van 
blauwvintonijn alleen toegelaten in door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat 
aangewezen havens.  Opdat een haven hiertoe kan worden aangewezen, moet de lidstaat waar 
de haven zich bevindt, de toegestane periodes en plaatsen voor het lossen en overladen 
aanduiden en ervoor zorgen dat tijdens deze periodes op al deze plaatsen permanent toezicht 
aanwezig is. Voorts moet elke lidstaat de Commissie jaarlijks uiterlijk op 15 februari de lijst 
met aangeduide havens doen toekomen.

De Commissie bevestigt dat de haven van Santa Teresa Gallura niet op de lijst met 
geselecteerde havens voor 2010 staat en dat de inschrijving van deze haven op de lijst onder 
de exclusieve bevoegdheid van de Italiaanse overheid valt. 

Voor wat de minimumdrempel van 750 kg betreft, wijst de Commissie erop dat er geen 
communautaire wetsvoorschriften bestaan met betrekking tot het minimumgewicht voor het 
aan land brengen van blauwvintonijn en dat hier bijgevolg sprake is van een nationale 
maatregel waarover de Commissie zich niet kan uitspreken.

                                               
1 Artikel 17 van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad van 6 april 2009 betreffende een meerjarig 
herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2009 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1559/2007


