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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verblijft vaak op Corsica, waar hij als hobbyduiker ook duikt. Hij heeft de laatste 
jaren vastgesteld dat bepaalde vissoorten na vrijwel verdwenen te zijn geweest langzamerhand 
terugkeren en in aantal toenemen. Indiener maakt zich echter zorgen over de toenemende 
trend onder hobbyduikers om vissen te vangen met behulp van een harpoengeweer. Zo maakt 
hij gewag van Italiaanse toeristen die met meerdere harpoengeweren, waterscooters en van 
koelkasten voorziene auto's op bijna professionele wijze op visjacht gaan. Volgens indiener 
komen deze toeristen vooral in het najaar als er geen controles meer worden uitgevoerd. 
Indiener vreest dat de zich herstellende visstand wordt bedreigd door deze wijze van vissen, 
die bovendien ook de professionele vissers op Corsica schade toebrengt. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement zich ervoor in te zetten dat het schadelijke harpoenvissen een halt wordt 
toegeroepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

Indiener beweert dat het harpoeneren van vis in Corsica verboden visactiviteiten inhoudt met 
harpoengeweren in combinatie met onderwaterademhalingsapparaten (aqualong).

De Commissie wenst te bevestigen dat zulke vispraktijken reeds zijn verboden door artikel 8, 
lid 4, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake 
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beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee 
(de "Middellandse-Zeeverordening").

Voorts moeten de lidstaten op grond van artikel 17, lid 5, van de Middellandse-
Zeeverordening met betrekking tot recreatief vissen in het bijzonder het onderwatervissen met 
harpoengeweren reguleren om te voldoen aan de verplichtingen die zijn beschreven in 
artikel 8, lid 4. (Dat wil zeggen dat ze ook nog strengere regels mogen instellen). De 
bepalingen van de Middellandse-Zeeverordening gelden voor alle lidstaten van de Europese 
Unie, alsmede voor hun burgers en schepen die actief zijn op de Middellandse Zee. 
Dientengevolge zijn de twee landen waarop dit verzoekschrift betrekking heeft, namelijk 
Frankrijk en Italië, verplicht om de bovenstaande bepalingen uit te voeren.

Indiener wordt daarom uitgenodigd om aanvullende elementen te verstrekken (bijvoorbeeld 
foto's) om zijn bewering te documenteren en te verhelderen of de door hem waargenomen 
praktijken de door de Middellandse-Zeeverordening verboden praktijken zijn. Indien deze 
omstandigheden worden bevestigd, zal de Commissie passende maatregelen nemen om de 
zaak met de bevoegde autoriteiten in de betreffende lidstaten te onderzoeken.

Wat betreft controle, hoewel volgens het gemeenschappelijk visserijbeleid de 
hoofdverantwoordelijkheid voor controle en uitvoering bij de autoriteiten van de lidstaten ligt, 
wil de Commissie benadrukken dat het waarborgen van naleving van de geldende regels in 
het Middellandse-Zeegebied door alle lidstaten van essentieel belang is.

Daartoe voert de Commissie geregeld inspecties in de lidstaten uit om hun controlebeleid te 
beoordelen en de manier waarop zij de regelgeving uitvoeren te analyseren. De informatie van 
indiener is in dit opzicht bijzonder nuttig en de Commissie zal deze zo goed mogelijk 
aanwenden in het kader van haar inspectiestrategie.

In ieder geval zal de Commissie, als een inbreuk op de EU-wetgeving wordt bevestigd, niet 
aarzelen om de nodige maatregelen te nemen, inclusief inbreukprocedures, om ervoor te 
zorgen dat de wetgeving weer volledig wordt nageleefd.

De Commissie deelt de bezorgdheid van indiener over de noodzaak om een goed herstel van 
de visstand in de Middellandse Zee te verzekeren en om passende maatregelen daartoe te 
nemen. 

Daartoe wil de Commissie de aandacht van indiener vestigen op de bepalingen van de 
Middellandse-Zeeverordening, die onder meer technische maatregelen en verboden heeft 
geïntroduceerd om visserij, inclusief recreatief vissen, in de Middellandse Zee te reguleren.


