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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója gyakran tartózkodik Korzikán, ahol hobbiszinten búvárkodik. Az utóbbi 
években megállapította, hogy bizonyos halfajták, miután már majdnem teljesen eltűntek, 
lassanként visszatérnek és szaporodásnak indultak. A petíció benyújtója azonban aggódik 
amiatt az egyre gyakoribb jelenség miatt, hogy a hobbibúvárok szigonnyal fognak halakat. 
Beszámol olyan olasz turistákról, akik több szigonnyal, motoros vízi sporteszközökkel és 
hűtőszekrényekkel ellátott autókkal felszerelkezve szinte professzionális módon fognak 
halakat. A petíció benyújtója szerint ezek a turisták elsősorban ősszel érkeznek, amikor már 
nem végeznek ellenőrzéseket. A petíció benyújtója attól tart, hogy ez a halfogási mód újra 
veszélybe sodorja a helyreálló halállományt, ráadásul a hivatásos korzikai halászokat is 
megkárosítja. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen meg 
mindent a szigonnyal való halfogás leállítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

„A petíció benyújtója azt állítja, hogy Korzikán szigonnyal való halfogás keretében tiltott 
halászati tevékenységet végeznek, melynek során víz alatti légzőkészüléket használva, 
szigonnyal folytatnak halászatot. 
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A Bizottság meg kívánja erősíteni, hogy az ilyen halászati tevékenységet már tiltja a földközi-
tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről 
szóló, 2006. december 21-i 1967/2006/EK tanácsi rendelet („a Földközi-tengerről szóló 
rendelet”) 8. cikkének (4) bekezdése. 

Ezenfelül a Földközi-tengerről szóló rendelet hobbihalászatra vonatkozó 17. cikkének (5) 
bekezdése értelmében a tagállamok szabályozzák a nyílpuskával történő víz alatti halászatot, 
különösen a 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében 
(azaz még ennél szigorúbb szabályokat is elfogadhatnak). A Földközi-tengerről szóló rendelet 
rendelkezései az Európai Unió valamennyi tagállamára, valamint azok állampolgáraira és a 
Földközi-tengeren tevékenykedő hajókra is alkalmazandóak. Következésképpen a petícióban 
érintett két tagállam (Franciaország és Olaszország) kötelesek a fent említett rendelkezéseket 
betartani. 

A petíció benyújtóját ezért arra kérjük, hogy küldje el az összes további bizonyítékot (pl. 
fotókat) állításának dokumentálására, és erősítse meg egyértelműen, hogy az általa látott 
gyakorlat valóban a Földközi-tengerről szóló rendelet által betiltott tevékenység-e.  
Amennyiben e körülmények fennállása bebizonyosodik, a Bizottság az érintett tagállamok 
illetékes hatóságaival közösen megteszi a megfelelő lépéseket az eset kivizsgálására. 

Ami az ellenőrzést illeti, bár a közös halászati politika értelmében az ellenőrzés és a 
végrehajtás felelőssége elsősorban a tagállami hatóságokat terheli, a Bizottság hangsúlyozni 
szeretné: a földközi-tengeri térségre vonatkozó szabályok összes tagállam általi betartásának 
biztosítása elengedhetetlen.  

Ezért a Bizottság rendszeres vizsgálatokat végez a tagállamokban annak érdekében, hogy 
értékelje a tagállamok ellenőrzési módszereit, és elemezze, hogyan hajtják végre a 
szabályokat. A petíció benyújtója által szolgáltatott információ e tekintetben nagyon hasznos, 
és a Bizottság a lehető legjobban fogja azt felhasználni vizsgálati stratégiájának végrehajtása 
keretében. 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az uniós jogot megsértették, a Bizottság mindenképpen 
megteszi a szükséges lépéseket (ideértve azt, hogy jogsértési eljárásokat indít) a teljes 
megfelelés helyreállítása érdekében.

A Bizottság osztja a petíció benyújtójának azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy biztosítani kell 
a halállomány megfelelő helyreállását a földközi-tengeri térségben, és meg kell tenni az ezt 
célzó megfelelő intézkedéseket. 

E tekintetben a Bizottság fel kívánja hívni a petíció benyújtójának figyelmét a Földközi-
tengerről szóló rendeletben foglalt rendelkezésekre, amelyek többek között technikai 
intézkedéseket és tiltásokat vezettek be a földközi-tengeri halászat – beleértve a hobbihalászat 
– szabályozására.”


