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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0773/2009, внесена от г-н Sandro Mizzi, с малтийско гражданство, 
от името на „Сдружение за риболов с харпун“, относно разрешителните за 
риболов, съществуващи в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу регламента относно разрешителните за 
риболов като твърди, че в Малта съществува само един вид разрешително, според което 
не се прави разлика между риболовните дейности. Вносителят на петицията твърди, че 
доходите на неговото семейство и доходите на други малтийски семейства, които 
разчитат традиционно на риболова с харпун, са застрашени от новата система за 
лицензиране. Той моли Европейския парламент да се намеси, за да гарантира, че 
традиционният риболов в Малта може да продължи да съществува.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителят на петицията не предоставя документи в подкрепа на твърденията си, нито 
ясни насоки относно специфичния регламент и риболовните съоръжения, които 
посочва. Също така не става ясно дали той е професионален рибар или практикува 
любителски риболов.

Комисията предполага, че вносителят на петицията посочва Регламент (ЕО) № 
1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно мерките за управление на 
устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, който влезе в сила в 
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началото на 2007 г. Този регламент не забранява риболова с харпун, който е 
допълнителна риболовна дейност, основно използвана за големи пелагични видове като 
риба меч и тон.

От друга страна, ако вносителят на петицията има предвид употребата на копиевидни 
огнестрелни оръжия, то тази риболовна практика е забранена, ако се осъществява с 
кислороден апарат за дишане под вода (акваланг) или нощно време в периода от залез 
до изгрев.

Въпреки това, рибарите могат да продължат да използват копиевидни огнестрелни 
оръжия през деня, при условие че не се използва акваланг.

Следователно, риболовът с копия в дълбочинни води може да бъде практикуван при 
горепосочените условия, и при условие, че националната администрация не е решила 
друго.

4. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Вносителят на петицията е представил документи в подкрепа на това, че е 
професионален рибар. Според неговото твърдение той се занимава с риболов с харпун с 
кислороден апарат за подводно дишане (акваланг) в дълбоки води.  

Тази риболовна практика не спазва разпоредбите на член 8, параграф 4 от Регламент 
(ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно мерките за 
управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море 
(„Средиземноморският регламент“), който забранява харпуните, ако те се използват 
заедно с кислороден апарат за подводно дишане (акваланг) или се използват нощно 
време, от залез до изгрев.  В действителност тази риболовна практика е твърде 
ефикасна при улавянето на възрастните екземпляри на няколко вида, дори в процепи, 
където те могат да се крият. Освен това тя предразполага към прилагането на нелегални 
риболовни практики от хиляди любители-рибари. Поради големия брой хора, които 
биха могли да предприемат този вид риболов и броя на възможните места за гмуркане, 
би било невъзможно да се осигури какъвто и да е контрол и наблюдение на улова. 

Поради това риболовната практика, декларирана от вносителя на петицията, е 
незаконна и вече не може да се упражнява. Въпреки това вносителят на петицията може 
да продължи да се занимава с риболов с харпун, при условие че не използва акваланг и 
само през деня.

Освен това съгласно член 17, параграф 5 от Средиземноморския регламент относно 
любителския риболов, държавите-членки регулират подводния риболов с харпуни, по-
специално за да бъдат изпълнени задълженията, определени в член 8, параграф 4 (т.е. те 
могат да приемат дори по-строги правила).

Разпоредбите на Средиземноморския регламент са приложими за всички държави-
членки на Европейския съюз, както и за техните граждани и кораби, които оперират в 
Средиземно море.
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Следователно ограниченията върху риболова с харпун трябва да се спазват и в Малта и 
Кипър.

Вносителят на петицията изглежда твърди, че риболовът с харпун заедно с акваланг е 
разрешен в Кипър.  Поради това той се приканва да предостави допълнителна 
информация, за да документира това свое твърдение.  Ако счита за необходимо, той 
също така може да пожелае да подаде жалба. За тази цел вносителят на петицията се 
приканва да се консултира с уебсайта:
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm

5. Отговор от Комисията (REV II), получен на 10 юни 2011 г.

На заседанието на комисията по петиции на 14 април 2011 г. г-н Simon Busuttil, член на 
Европейския парламент, заяви, че Комисията би следвало да представи алтернатива на 
вносителя на петицията, чието средство за препитание изведнъж е станало незаконно.

Като последващи стъпки от Комисията е било изискано да предостави на вносителя 
допълнителна информация относно възможностите за компенсация. 

Комисията би желала да посочи, че вида риболов, практикуван от вносителя на 
петицията (риболов с харпун), е забранен от член 8, параграф 4 от Средиземноморския 
регламент, ако се осъществява с кислороден апарат за дишане под вода (акваланг) или 
нощно време в периода от залез до изгрев. 

Средиземноморският регламент е в сила от януари 2007 г. и се прилага за всички 
средиземноморски страни от ЕС. Не се предвижда дерогация от забраната за риболов с 
харпун и акваланг. Това гарантира равнопоставеност на рибарите от всички 
средиземноморски страни от ЕС. 

Комисията споделя социалните и икономическите притеснения на вносителя на 
петицията. В тази връзка Комисията би искала да насочи вниманието към наличните 
възможности за финансиране в рамките на Европейския фонд за рибарство (ЕФР, 
създаден по силата на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г.) и по-
специално към финансовата подкрепа за социално, икономическо и екологично 
развитие на риболовните общности с цел диверсификация на икономическите им 
дейности.

Отпускането на подходящо финансиране съгласно разпоредбите на Оперативна 
програма „Рибарство“ зависи от съответния управляващ орган на ЕФР.

Д-р Stefan Cachia, Директор
Директор на малтийския орган за управление на ЕФР
European Union Affairs Directorate
Ministry for Resources and Rural Affairs, Block A, Francesco Buonamici Street,
Floriana, FRN 1700
Тел: 00356 2299 7211
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