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Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0668/2011, внесена от H.-J. R., с германско гражданство, относно 
риболова с харпун в Корсика

1. Резюме на петицията

Вносителят често посещава Корсика, където практикува хобито си, гмуркане. През 
последните няколко години е забелязал, че някои видове риба, които реално са били 
изчезнали, постепенно се завръщат и увеличават броя си. Въпреки това вносителят е 
загрижен относно нарастващата тенденция сред гмуркачите-аматьори да практикуват 
риболов с харпун. Той посочва италианските туристи, които ловуват почти 
професионално, използвайки няколко харпуна, джетове и коли, оборудвани с 
хладилници. Според вносителя тези туристи идват предимно през есента, когато вече 
не се извършват проверки. Вносителят се бои, че възстановяващите се рибни запаси са 
застрашени от този вид риболов, който носи вреди за професионалните рибари в 
Корсика. Вносителят призовава Европейския парламент да предприеме действия за 
прекратяване на вредния риболов с харпун.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че риболовът с харпун, извършван в Корсика включва 
забранени риболовни дейности с харпуни, използвани заедно с подводни апарати за 
дишане (акваланги). 

Комисията би искала да потвърди, че такива риболовни практики вече са забранени от 
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член 8, параграф 4 от Регламент (EО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. 
относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в 
Средиземно море („Средиземноморски регламент“). 

Освен това съгласно член 17, параграф 5 от Средиземноморския регламент и във връзка 
с любителския риболов държавите членки регулират конкретно подводния риболов с 
харпуни, за да бъдат изпълнени задълженията, определени в член 8, параграф 4 (т.е. 
могат да приемат дори по-строги правила). Разпоредбите на Средиземноморския 
регламент са приложими за всички държави членки на Европейския съюз, както и за 
техните граждани и кораби, които оперират в Средиземно море. Ето защо двете 
държави, за които се отнася тази петиция, а именно Франция и Италия, са задължени да 
прилагат гореспоменатите разпоредби. 

Към вносителя на петицията се отправя покана да предостави всякакви допълнителни 
елементи (т.е. направени снимки), за да документира своето твърдение и да изясни дали 
практиката, която е наблюдавал, е действително тази, която е забранена в 
Средиземноморския регламент. Ако тези обстоятелства се потвърдят, Комисията ще 
предприеме подходящи мерки за разследване на случая с компетентните органи в 
съответните държави членки. 

Що се отнася до контрола, въпреки че по общата политика в областта на рибарството 
основната отговорност за контрола и прилагането му е на органите в държавата членка, 
Комисията би искала да подчертае, че е от първостепенно значение да се гарантира 
спазването на приложимите правила в Средиземноморския район от всички държави 
членки. 

С тази цел Комисията извършва редовни проверки в държавите членки за оценка на 
политиката за контрол и анализ на начина, по който прилагат правилата. 
Предоставената от вносителя на петицията информация е много полезна в това 
отношение и Комисията ще я използва възможно най-добре в структурата на 
стратегията си за проверки.

Във всеки случай, ако се потвърди нарушаване на законодателството на ЕС, Комисията 
няма да се поколебае да предприеме необходимите мерки, включително и да заведе 
дело за нарушаване, за да гарантира възстановяване на цялостното спазване на
законите.

Комисията споделя загрижеността на вносителя на петицията за нуждата да се осигури 
правилно възстановяване на рибните запаси в Средиземно море и да се вземат 
подходящите за тази цел мерки. 

В тази връзка Комисията би желала да обърне внимание на вносителя на петицията 
върху разпоредбите на Средиземноморския регламент, който, наред с другото, въвежда 
технически мерки и забрани за регулиране на риболовните зони, включително и тези за 
любители рибари в Средиземно море.


