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Θέμα: Αναφορά 0668/2011 του H.-J. R. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την αλιεία 
με ψαροντούφεκο στην Κορσική

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισκέπτεται συχνά την Κορσική, όπου επιδίδεται στο χόμπι του, τις 
καταδύσεις. Τα τελευταία έτη έχει παρατηρήσει ότι ορισμένα είδη ιχθύων που είχαν σχεδόν 
εξαφανιστεί επανεμφανίζονται σταδιακά και αυξάνονται σε αριθμό. Ωστόσο, ο αναφέρων 
ανησυχεί για την αυξανόμενη τάση ερασιτεχνών δυτών να αλιεύουν με ψαροντούφεκο. 
Αναφέρεται σε ιταλούς τουρίστες που αλιεύουν σχεδόν επαγγελματικά χρησιμοποιώντας 
αρκετά ψαροντούφεκα, τζετ σκι και αυτοκίνητα εξοπλισμένα με ψυγεία. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, οι συγκεκριμένοι τουρίστες επισκέπτονται την Κορσική κυρίως το φθινόπωρο 
όταν δεν διενεργούνται πλέον έλεγχοι. Ο αναφέρων εκφράζει τον φόβο ότι τα 
ιχθυοαποθέματα που αποκαθίστανται απειλούνται από το συγκεκριμένο είδος αλιείας, κάτι 
που είναι επιζήμιο για τους επαγγελματίες αλιείς στην Κορσική. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση και να θέσει τέλος στην επιζήμια αλιεία με 
ψαροντούφεκο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η αλιεία με ψαροντούφεκο που πραγματοποιείται στην Κορσική 
περιλαμβάνει απηγορευμένες δραστηριότητες αλιείας με ψαροντούφεκα που 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχιες συσκευές κατάδυσης (μπουκάλες οξυγόνου).
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Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επιβεβαιώσει ότι παρόμοιες αλιευτικές πρακτικές είναι ήδη
απηγορευμένες από το άρθρο 8, παράγραφος 4 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα τεχνικά μέτρα διαχείρισης για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα («Κανονισμός 
Μεσογείου»). 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5, του «Κανονισμού Μεσογείου», 
όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της 
υποβρύχιας αλιείας με ψαροντούφεκο, ιδίως προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 4 (δηλαδή μπορούν να θεσπίζουν 
ακόμα αυστηρότερους κανόνες). Οι διατάξεις του «Κανονισμού Μεσογείου» ισχύουν για όλα 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τους υπηκόους και τα πλοία τους που 
δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ως εκ τούτου, οι δύο ενεχόμενες από την
αναφορά χώρες, δηλαδή η Γαλλία και η Ιταλία, είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τις 
προαναφερθείσες διατάξεις. 

Ο αναφέρων καλείται, ως εκ τούτου, να παράσχει οιαδήποτε άλλα πρόσθετα στοιχεία (π.χ., 
φωτογραφίες τις οποίες έχει στη διάθεσή του) για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του και 
να διευκρινίσει κατά πόσον η εν λόγω πρακτική την οποία έχει παρατηρήσει είναι αυτή η 
οποία, επί του παρόντος, απαγορεύεται από τον «Κανονισμό Μεσογείου». Σε περίπτωση που
οι εν λόγω περιστάσεις επιβεβαιωθούν, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 
ερευνήσει την υπόθεση με τις αρμόδιες αρχές στα εν λόγω κράτη μέλη.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή ελέγχων, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική η κύρια ευθύνη για διεξαγωγή ελέγχων και επιβολή των διατάξεων εναπόκειται στις 
αρχές των κρατών μελών, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι η εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης, από όλα τα κράτη μέλη, προς τους ισχύοντες κανόνες στην περιοχή της 
Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει σε τακτικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη για να 
αξιολογήσει την πολιτική ελέγχου εκ μέρους τους και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες. Η πληροφορία που παρέχει ο αναφέρων είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη σχετικά και η Επιτροπή θα την χρησιμοποιήσει όσον το δυνατόν καλύτερα 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις επιθεωρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή δεν
θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επί 
παραβάσει, για να εξασφαλίσει αποκατάσταση και πλήρη συμμόρφωση.

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του αναφέροντος σχετικά με την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί πλήρης αποκατάσταση των ιχθυακών αποθεμάτων στη Μεσόγειο και λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Σχετικά, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επιστήσει την προσοχή του αναφέροντος στις
διατάξεις του «Κανονισμού Μεσογείου», ο οποίος εισήγαγε, μεταξύ άλλων, μέτρα και 
απαγορεύσεις που ρυθμίζουν την αλιεία συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας 
στον χώρο της Μεσογείου.


