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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0443/2010, którą złożył Salvatore Murru (Włochy) z 6 podpisami 
w sprawie europejskich zasad dotyczących przyłowów tuńczyka 
błękitnopłetwego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zajmuje się rybołówstwem przybrzeżnym na niewielką skalę. Przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 302/2009, nakładają wymóg sprzedaży przyłowów tuńczyka 
błękitnopłetwego. Wskazuje on, że procedura wyładunku i sprzedaży tuńczyka jest 
niepraktyczna i nadmiernie uciążliwa dla rybaków przybrzeżnych prowadzących działalność 
na niewielką skalę, biorąc pod uwagę to, że tuńczyk może być wyładowywany wyłącznie 
w wyznaczonych portach,  co wymaga od składającego petycję przepłynięcia 70 mil morskich 
niewielkim statkiem, który nie jest wyposażony w chłodnię. W związku z tym składający 
petycję zwraca się o wyznaczenie jego portu macierzystego jako portu wyładunku tuńczyka. 
Jest on również niezadowolony z limitu sprzedaży tuńczyka wynoszącego 750 kg w okresie 
połowu, twierdząc, że niesprawiedliwe jest to, że ten sam limit odnosi się do statków 
rybackich o długości pięciu metrów i tych o długości do 12 metrów z trzyosobową załogą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.
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Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem1, operacje wyładunku lub przeładunku mogą 
odbywać się jedynie w portach wyznaczonych przez właściwe organy państwa 
członkowskiego. Ponadto, aby port został uznany za wyznaczony port, państwo członkowskie 
portu określa czas i miejsce, w którym zezwala się na wyładunek i przeładunek i zapewnia 
inspekcje przez cały czas wyładunku i przeładunku oraz we wszystkich miejscach wyładunku 
i przeładunku. Nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji wykaz wyznaczonych portów.

Komisja potwierdza, że port Santa Teresa Gallura nie znajduje się na liście portów 
wyznaczonych na rok 2010 i umieszczenie tego portu na liście wchodzi w zakres wyłącznych 
kompetencji władz Włoch. 

Zaś w kwestii limitu sprzedaży tuńczyka błękinopłetwego wynoszącego 750 kg, Komisja 
pragnie zwrócić uwagę, że nie istnieje prawodawstwo UE określające minimalną wagę 
wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego i chodzi tu o przepisy krajowe, co do których Komisja 
nie zgłasza uwag. 

                                               
1Art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczącego wieloletniego planu 
odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 43/2000 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1559/2007


