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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0668/2011, adresată de H.-J. R., de cetățenie germană, privind pescuitul 
cu harponul în Corsica

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Corsica deseori și practică și scufundările pentru amatori. În ultimii 
ani acesta a constatat că numărul de exemplare din anumite specii de pești care aproape se 
aflau pe cale de dispariție a reînceput să crească lent. Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu 
privire la tendința în creștere a scafandrilor amatori de a prinde pește cu harponul. Acesta 
susține că turiștii italieni se echipează cu mai multe harpoane, scutere subacvatice și 
autovehicule cu frigidere, într-o modalitate aproape profesionistă, pentru a merge la pescuit. 
Petiționarul susține că acești turiști vin în special toamna, pentru că în acest sezon nu se mai 
fac controale. Petiționarul se teme că situația în revenire a peștilor este amenințată de acest tip 
de pescuit, care le aduce pagube și pescarilor de meserie din Corsica. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină pentru interzicerea pescuitului cu harponul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul susține că pescuitul cu harpon practicat în Corsica include activități interzise de 
pescuit cu lansatoare de harpoane utilizate împreună cu un aparat de respirație subacvatic 
(acvalung).

Comisia ar dori să confirme faptul că aceste practici de pescuit sunt deja interzise prin 
articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 



PE478.598v01-00 2/2 CM\887649RO.doc

RO

măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană („Regulamentul privind Marea Mediterană”).

În plus, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul privind Marea 
Mediterană, referitor la pescuitul de agrement, statele membre reglementează pescuitul 
subacvatic cu lansatoare de harpoane, în special pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatul (4) (adică pot adopta norme mai stricte). Dispozițiile Regulamentului 
privind Marea Mediterană se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și 
resortisanților și navelor lor care operează în Marea Mediterană. Prin urmare, cele două țări 
vizate de această petiție, și anume Franța și Italia, au obligația de a pune în aplicare 
dispozițiile menționate anterior.

Prin urmare, petiționarul este invitat să furnizeze orice elemente suplimentare (de exemplu, 
fotografii) care să îi dovedească afirmațiile și care să clarifice dacă practica pe care el a 
observat-o este una efectiv interzisă de Regulamentul privind Marea Mediterană. În cazul în 
care aceste circumstanțe vor fi confirmate, Comisia va lua măsurile cuvenite pentru a 
investiga cazul împreună cu autoritățile competente din respectivele state membre.

În ceea ce privește controlul, deși în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului 
responsabilitatea primară de control și executare le aparține autorităților din statele membre, 
Comisia ar dori să sublinieze faptul că asigurarea respectării de către statele membre a tuturor 
normelor aplicabile în zona mediteraneană deține o foarte mare importanță.

În acest scop, Comisia efectuează inspecții regulate în statele membre pentru a evalua politica 
de control a acestora și pentru a analiza modul de punere în aplicare a normelor. Informațiile 
furnizate de petiționar sunt foarte utile în acest sens și Comisia le va utiliza în cel mai bun 
mod cu putință în cadrul strategiei sale de inspecție.

În orice caz, în cazul în care se va confirma o încălcare a legislației UE, Comisia nu va ezita 
să ia măsurile necesare, inclusiv inițierea unei proceduri de încălcare a dreptului UE, pentru a 
asigura restabilirea conformității depline.

Comisia împărtășește preocupările petiționarului cu privire la necesitatea de a asigura o 
recuperare corespunzătoare a stocurilor de pește din Marea Mediterană și de a lua măsuri 
adecvate în acest scop.

În acest sens, Comisia ar dori să atragă atenția petiționarului asupra dispozițiilor 
Regulamentului privind Marea Mediterană, care, printre altele, a introdus măsuri și interdicții 
tehnice pentru reglementarea activităților de pescuit, inclusiv a activităților de pescuit de 
agrement, în Marea Mediterană.


