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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0668/2011, którą złożył H.-J.R. (Niemcy) w sprawie stosowania harpunów 
do połowu ryb na Korsyce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przebywa często na Korsyce, gdzie uprawia swoje hobby – nurkowanie. 
W ostatnich latach zauważył, że niektóre gatunki ryb, które praktycznie zniknęły, zaczęły 
stopniowo powracać, a ich populacje rosną. Składający petycję wyraża jednak obawy 
związane z coraz popularniejszą wśród nurków amatorów praktyką łowienia ryb za pomocą 
broni harpunowej. Ma on na myśli włoskich turystów, którzy łowią w sposób niemal 
zawodowy, wyposażeni w karabiny harpunowe, skutery wodne i samochody z chłodziarkami. 
Według składającego petycję turyści ci przybywają na miejsce głównie jesienią, kiedy 
kontrole nie są już prowadzone. Składający petycję obawia się, że takie połowy mogą 
stanowić zagrożenie dla odnawiających się zasobów rybnych, co zaszkodzi zawodowym 
rybakom na Korsyce. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do przedsięwzięcia 
środków mających na celu położenie kresu szkodliwym połowom z użyciem broni 
harpunowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję twierdzi, że połów ryb przy użyciu harpunów na Korsyce obejmuje 
niedozwolone praktyki połowowe z wykorzystaniem kusz oraz aparatów do oddychania pod 
wodą (akwalungów). 
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Komisja pragnie potwierdzić, że art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 
21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego („rozporządzenie dotyczące Morza Śródziemnego”) 
zakazuje takich praktyk połowowych. 

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego Morza Śródziemnego w 
odniesieniu do połowów amatorskich państwa członkowskie regulują podwodne połowy z 
użyciem kusz przede wszystkim w celu wypełnienia zobowiązań określonych w art. 8 ust. 4 
(tj. mogą przyjmować jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy). Przepisy rozporządzenia 
dotyczącego Morza Śródziemnego mają zastosowanie wobec wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a także ich obywateli i statków operujących na Morzu 
Śródziemnym. W rezultacie dwa kraje, których niniejsza petycja dotyczy, czyli Francja i 
Włochy, są zobowiązane wcielać w życie powyższe przepisy. 

W związku z tym składający petycję proszony jest o dołączenie dodatkowych elementów (np. 
zrobionych zdjęć), aby udokumentować swoje zarzuty oraz by wyjaśnić, czy praktyka, którą 
zaobserwował, jest zakazana na mocy rozporządzenia dotyczącego Morza Śródziemnego. 
Jeśli okoliczności te zostaną potwierdzone, Komisja podejmie odpowiednie działania mające 
na celu zbadanie sprawy we współpracy z właściwymi władzami zainteresowanych państw 
członkowskich. 

Jeżeli chodzi o kontrolę, mimo że w ramach wspólnej polityki rybołówstwa główna 
odpowiedzialność za kontrolę i przestrzeganie prawa spoczywa na władzach państw 
członkowskich, Komisja pragnie podkreślić, że zapewnienie przestrzegania obowiązujących 
zasad przez wszystkie państwa członkowskie w obszarze śródziemnomorskim ma decydujące 
znaczenie. 

W związku z tym Komisja przeprowadza regularne kontrole w państwach członkowskich, aby 
ocenić prowadzoną przez nie politykę w zakresie kontroli oraz przeanalizować sposób, w jaki 
wdrażają one przepisy. Informacje dostarczone przez składającego petycję są bardzo 
przydatne w odniesieniu do tej kwestii, a Komisja wykorzysta je w jak najlepszy sposób w 
ramach swojej strategii przeprowadzania inspekcji.

W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa UE Komisja nie zawaha się przed podjęciem 
niezbędnych działań, w tym również przed wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, w celu zagwarantowania przestrzegania wszystkich 
przepisów.

Komisja podziela obawy składającego petycję dotyczące potrzeby zadbania o należyte 
odnawianie się zasobów rybnych w obszarze śródziemnomorskim oraz przedsięwzięcia w 
tym celu odpowiednich środków. 

W związku z tym Komisja pragnie zwrócić uwagę składającego petycję na przepisy 
rozporządzenia dotyczącego Morza Śródziemnego, które obejmują między innymi środki 
techniczne i zakazy regulowania połowów, w tym połowów amatorskich, w Morzu 
Śródziemnym.


