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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0668/2011 dėl harpūnų naudojimo žuvims gaudyti Korsikoje, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis H.-J. R.

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas dažnai lankosi Korsikoje, kur užsiima mėgėjišku nardymu. Jis pastebi, 
kad pastaraisiais metais vėl atsiranda ir daugėja kai kurių rūšių žuvų, kurios anksčiau jau buvo
bebaigią išnykti. Tačiau peticijos pateikėjas yra susirūpinęs, kad vis daugiau nardytojų mėgėjų 
žuvims gaudyti naudoja harpūnus. Jis nurodo, kad italų turistai, apsirūpinę harpūnais, vandens 
motociklais ir automobiliais su šaldymo įranga, beveik profesionaliai gaudo žuvis. Anot 
peticijos pateikėjo, daugiausia turistų atvyksta rudenį, kai nebeatliekami patikrinimai. 
Peticijos pateikėjas baiminasi, kad šis žvejybos būdas kelia pavojų atsikuriančiai žuvų 
populiacijai ir daro žalą profesionaliems Korsikos žvejams. Peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento imtis veiksmų ir nutraukti žalingą žvejybos naudojant harpūnus praktiką.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Korsikoje vykdoma žvejyba harpūnais apima ir draudžiamą 
žvejybą žeberklais, kurie naudojami kartu su povandeniniais kvėpavimo aparatais 
(akvalangu). 

Komisija norėtų patvirtinti, kad toks žvejybos būdas jau uždraustas pagal 2006 m. gruodžio 
21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo 
Viduržemio jūroje valdymo priemonių („Viduržemio jūros reglamentas“) 8 straipsnio 4 dalį. 
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Be to, pagal Viduržemio jūros reglamento 17 straipsnio 5 dalies nuostatas, susijusias su 
mėgėjiška žvejyba, povandeninę žvejybą žeberklais reglamentuoja valstybės narės, visų pirma 
vykdydamos įsipareigojimus, nustatytus 8 straipsnio 4 dalyje (t. y. jos gali nustatyti net 
griežtesnes taisykles). Viduržemio jūros reglamento nuostatos taikomos visoms Europos 
Sąjungos valstybėms narėms, taip pat jų piliečiams ir laivams, žvejojantiems Viduržemio 
jūroje. Todėl dvi šioje peticijoje minimos šalys, t. y. Prancūzija ir Italija, privalo vykdyti 
minėtas nuostatas. 

Todėl peticijos pateikėjas raginamas pateikti daugiau informacijos (pvz., nuotraukų), kad 
galėtų pagrįsti savo teiginius ir padėtų išsiaiškinti, ar jo pastebėtas žvejybos būdas išties yra 
toks būdas, kuris draudžiamas Viduržemio jūros reglamente. Jei šios aplinkybės pasitvirtintų, 
Komisija imsis atitinkamų veiksmų, kad ištirtų šį atvejį su susijusių valstybių narių 
kompetentingomis valdžios institucijomis. 

Dėl kontrolės pažymėtina, kad, nors įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką pagrindinė 
atsakomybė už kontrolę ir teisės aktų vykdymą tenka valstybių narių valdžios institucijoms, 
Komisija norėtų pabrėžti, kad visų svarbiausia yra užtikrinti, kad visos valstybės narės 
laikytųsi Viduržemio jūros teritorijoje galiojančių taisyklių. 

Todėl Komisija nuolat tikrina valstybes nares, kad įvertintų jų kontrolės politiką ir 
išanalizuotų, kaip jos įgyvendina taisykles. Šiuo atžvilgiu labai naudinga peticijos pateikėjo 
suteikta informacija ir Komisija pasistengs kuo geriau ja pasinaudoti įgyvendindama savo 
patikrinimų strategiją.

Bet kokiu atveju, jei būtų patvirtintas ES teisės pažeidimas, Komisija nedvejodama imsis 
reikalingų priemonių, įskaitant ir pažeidimo tyrimo procedūras, kad užtikrintų visišką teisės 
aktų laikymąsi.

Komisija pritaria peticijos pateikėjo susirūpinimui, kad būtina užtikrinti tinkamą žuvų 
populiacijos atkūrimą Viduržemio jūroje ir kad siekiant šio tikslo būtina imtis atitinkamų 
priemonių. 

Šiuo atžvilgiu Komisija norėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į Viduržemio jūros 
reglamento nuostatas, kuriomis, inter alia, buvo nustatytos techninės priemonės ir draudimai 
žvejybai, įskaitant ir pramoginę, Viduržemio jūroje, reguliuoti“.


