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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0443/2010, adresată de Salvatore Murru, de cetățenie italiană, însoțită 
de 6 semnături, privind normele europene referitoare la capturile de ton roșu

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un pescar care își desfășoară activitatea în lungul coastei și la scară redusă. 
Regulamentul (CE) nr. 302/2009 autorizează pescarii care realizează capturi secundare de ton 
roșu să îl vândă. Petiționarul susține că procesul de debarcare și de vânzare a tonului nu are 
baze practice și este prea dificil pentru micii pescari de coastă. În acest sens, tonul nu poate fi 
debarcat decât în porturile desemnate pentru aceasta. Petiționarul trebuie, prin urmare, să 
parcurgă o distanță de 70 de mile marine cu o ambarcațiune mică la bordul căreia nu există 
instalație de răcit peștele. Prin urmare, acesta solicită ca portul din localitatea sa să fie 
desemnat în vederea debarcării tonului roșu. De asemenea, petiționarul este nemulțumit de 
impunerea limitei de 750 kg la vânzarea tonului în timpul sezonului de pescuit. Acesta 
susține, în plus, că nu este drept ca aceeași limită să fie impusă atât ambarcațiunilor de pescuit 
de cinci metri, cu un echipaj format dintr-un singur pescar, cât și celor de 12 metri cu echipaje 
formate din trei membri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010
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În conformitate cu legislația în vigoare1, operațiunile de debarcare sau transbordare nu sunt 
autorizate decât în porturile desemnate de autoritățile competente din fiecare stat membru. De 
altfel, pentru ca un port să primească o asemenea desemnare, statul membru în care se 
situează portul trebuie să indice orarele și locurile autorizate pentru debarcare și transbordare 
și să garanteze o rază de activitate deplină a inspecțiilor în cursul orarelor de debarcare și în 
toate locurile de debarcare. Fiecare stat membru transmite apoi Comisiei o listă a porturilor 
desemnate, nu mai târziu de data de 15 februarie a fiecărui an.

Comisia confirmă faptul că portul din Santa Teresa Gallura nu figurează pe lista porturilor 
desemnate pentru anul 2010 și că înscrierea acestui port pe listă relevă de competența 
exclusivă a autorităților italiene. 

În ce privește limita de 750 de kg impusă la vânzarea tonului roșu, Comisia arată că nu există 
legislație comunitară care să legifereze cu privire la greutatea minimă de debarcare a tonului 
roșu și că este vorba de o măsură la nivel național, cu privire la care Comisia nu dorește să 
facă nicio observație.

                                               
1 Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului din 6 aprilie 2009 privind un plan multianual 
de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 43/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1559/2007


