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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende nr. 0668/2011 af H.-J.R., tysk statsborger., om harpunering af fisk på 
Korsika

1. Sammendrag

Andrageren opholder sig ofte på Korsika, hvor han dyrker sin hobby som dykker. Han har i de 
seneste år bemærket, at bestemte fiskearter efter næsten at have været forsvundet langsomt er 
ved at vende tilbage og tager til i antal. Andrageren er imidlertid bekymret over den stigende 
tendens blandt hobbydykkere til at fange fisk ved hjælp af et harpungevær. Han omtaler 
således italienske turister, der fisker på en næsten professionel måde og er udstyret med 
adskillige harpungeværer, vandscootere og biler med kølebokse. Ifølge andrageren kommer 
disse turister især om efteråret, hvor der ikke mere finder kontroller sted. Andrageren frygter, 
at fiskebestanden, der netop er ved at komme til kræfter igen, trues af denne måde at fiske på, 
som også er til skade for professionelle fiskere på Korsika. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at arbejde for, at det skadelige harpunfiskeri standses.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Andrageren hævder, at harpunfiskeriet på Korsika blandt andet omfatter forbudte 
fiskeriaktiviteter, hvor harpuner anvendes sammen med åndedrætsudstyr til brug under vand 
(lungeautomat). 

Kommissionen fastslår, at sådanne fiskeriaktiviteter er forbudt i henhold til artikel 8, stk. 4, i 
Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger 
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til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet ("Middelhavsforordningen"). 

Derudover skal medlemsstaterne i henhold til artikel 17, stk. 5, i Middelhavsforordningen for 
så vidt angår rekreativt fiskeri regulere undervandsfiskeri med harpun med henblik på især at 
opfylde betingelserne i artikel 8, stk. 4, (dvs. at de kan vedtage endnu strengere regler). 
Bestemmelserne i Middelhavsforordningen finder anvendelse på alle EU-medlemsstater samt 
på deres statsborgere og fartøjer, der fisker i Middelhavet. Således er de to lande, som 
andragendet vedrører, nemlig Frankrig og Italien, forpligtet til at håndhæve de ovennævnte 
bestemmelser. 

Andrageren opfordres derfor til at fremlægge yderligere dokumentation (f.eks. fotos) for sin 
påstand, samt til at klarlægge, om den praksis, han har været vidne til, rent faktisk er den 
praksis, der er forbudt i Middelhavsforordningen. Hvis dette bekræftes, vil Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at tage sagen op med de kompetente myndigheder i 
de pågældende medlemsstater. 

Med hensyn til kontrollen ønsker Kommissionen at understrege, at selv om hovedansvaret for 
kontrol og håndhævelse i henhold til den fælles fiskeripolitik påhviler medlemsstaternes 
myndigheder, er det yderst vigtigt at sikre, at samtlige medlemsstater overholder de gældende 
bestemmelser i Middelhavsområdet.  

Med dette formål for øje gennemfører Kommissionen regelmæssigt inspektioner i 
medlemsstaterne for at bedømme deres kontrolforanstaltninger og undersøge, hvorledes de 
anvender reglerne. Andragerens oplysninger er yderst nyttige i denne henseende, og 
Kommissionen vil gøre bedst mulig brug af dem i sin inspektionsstrategi.

Under alle omstændigheder vil Kommissionen, hvis det bekræftes, at der er tale om en 
overtrædelse af EU-retten, ikke tøve med at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder 
indledning af en overtrædelsesprocedure, for igen at sikre fuld overholdelse. 

Kommissionen deler andragerens bekymringer med hensyn til behovet for at sikre en behørig 
genoprettelse af fiskebestandene i Middelhavet og for at træffe de nødvendige foranstaltninger 
i dette øjemed. 

Kommissionen henleder i denne forbindelse andragerens opmærksomhed på 
Middelhavsforordningens bestemmelser, der bl.a. indførte tekniske foranstaltninger og forbud 
med henblik på at regulere fiskeriet, herunder rekreativt fiskeri, i Middelhavet.


