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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0773/2009 af Sandro Mizzi, maltesisk statsborger, for Harpoon 
Fishing Association, om erhvervelse af fiskerilicenser i Malta

1. Sammendrag

Andrageren anfægter forordningen om fiskerilicenser, idet han hævder, at der i Malta kun 
findes en type fiskerilicenser, hvor der ikke skelnes mellem forskellige former for fiskeri. 
Andrageren påstår, at hans og andre maltesiske familiers indkomst, der traditionelt har været 
afhængig af fiskeri med harpun, trues af den nye licensordning. Han anmoder Europa-
Parlamentet om at intervenere for at sikre, at det traditionelle fiskeri fortsat kan bestå på 
Malta.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren fremsender ingen dokumentation for sin påstand, og det fremgår ikke klart, 
hvilken specifik forordning og hvilket fiskeriudstyr han henviser til. Det fremgår heller ikke 
klart, om han er erhvervs- eller lystfisker.

Kommissionen antager, at han henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. 
december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne 
i Middelhavet, der trådte i kraft i starten af 2007. Denne forordning forbyder ikke 
harpunfiskeri, som er en traditionel fiskerimetode, der anvendes marginalt til fiskeri af større 
pelagiske arter som sværdfisk og tun.
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Men hvis han henviser til anvendelsen af harpungeværer, er denne fiskerimetode forbudt, hvis
de anvendes sammen med åndedrætsudstyr til brug under vandet (lungeautomat) eller om 
natten fra solnedgang til solopgang.

Fiskerne kan dog blive ved med at anvende harpungeværer i dagtimerne, under forudsætning 
af at de ikke anvender lungeautomater.

Man kan således blive ved med at fiske med harpungevær på dybt vand på ovenstående 
betingelser og under forudsætning af, at en national myndighed ikke har truffet andre 
bestemmelser."

4. Kommissionens svar, modtaget den 9.december 2010.

"Andrageren har fremsendt supplerende oplysninger til påvisning af, at han er erhvervsfisker. 
Ifølge hans erklæring fisker han med harpungevær, der anvendes sammen med 
åndedrætsudstyr (lungeautomat), på dybt vand.  

Denne form for fiskeri er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, i 
Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger 
til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet ("Middelhavsforordningen"), i 
henhold til hvilken harpungeværer er forbudt, hvis de anvendes sammen med åndedrætsudstyr 
(lungeautomat) til brug under vandet eller om natten fra solnedgang til solopgang.  Denne 
form for fiskeri er faktisk alt for effektiv til fangst af voksne fisk af flere fiskearter, selv i de 
sprækker, som de gemmer sig i. Derudover blev denne form for fiskeri ofte brugt til ulovligt 
fiskeri af mange tusinde lystfiskere. På grund af det store antal personer, der kan foretage 
denne form for fiskeri, og omfanget af mulige neddykningsområder vil det være umuligt at 
sikre kontrol og overvågning af fangsterne. 

Den form for fiskeri, som andrageren henviser til, er derfor ulovlig og kan ikke foretages 
længere. Andrageren kan dog fortsat fiske med harpungevær, hvis der ikke anvendes 
lungeautomat og kun fiskes om dagen. 

Derudover skal medlemsstaterne ifølge artikel 17, stk. 5, i Middelhavsforordningen med 
hensyn til lystfiskeri især regulere undervandsfiskeri med harpungevær for at opfylde kravene 
i artikel 8, stk. 4 (med forbehold af strengere regler). 

Bestemmelserne i Middelhavsforordningen finder anvendelse på alle EU-medlemsstater samt 
deres statsborgere og fartøjer, der foretager denne form for fiskeri i Middelhavet. 

Begrænsningerne for fiskeri med harpungevær skal derfor også overholdes i Malta og på 
Cypern.

Andrageren hævder, at fiskeri med harpungevær sammen med lungeautomat er tilladt på 
Cypern.  Han opfordres derfor til at fremlægge yderligere oplysninger til dokumentation af 
denne påstand.  Hvis han mener, at det er nødvendigt, kan han endvidere indgive en klage. 
Andrageren opfordres i denne sammenhæng til at besøge Kommissionens websted: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
5. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011 (REV. II).



CM\870226DA.doc 3/3 PE431.099v03-00

DA

"Ved mødet i Udvalget for Andragender den 14. april 2011 gjorde Simon Busuttil (medlem af 
Europa-Parlamentet) gældende, at Kommissionen skulle tilbyde andrageren et alternativ, 
eftersom hans eksistensgrundlag pludselig er blevet gjort ulovligt.

I forlængelse heraf blev Kommissionen anmodet om at give andrageren yderligere 
oplysninger om muligheder for kompensation. 

Kommissionen vil gerne påpege, at den type fiskeri, som andrageren hidtil har udført, nemlig 
fiskeri med harpungevær, er forbudt i henhold til artikel 8, stk. 4, i Middelhavsforordningen, 
hvis det udføres med åndedrætsudstyr til brug under vandet (lungeautomat) eller om natten fra 
solnedgang til solopgang. 

Middelhavsforordningen har været i kraft siden januar 2007 og gælder for alle EU's 
middelhavslande. Der er ikke planer om nogen undtagelser fra forbuddet mod fiskeri med 
harpungevær og lungeautomat. Herved sikres der lige konkurrencevilkår for fiskere fra alle 
EU's middelhavslande. 

Kommissionen forstår andragerens sociale og økonomiske problemer. I den forbindelse vil 
Kommissionen gerne gøre opmærksom på de støttemuligheder, der ligger i Den Europæiske 
Fiskerifond (EFF, som er oprettet ved Rådets forordning nr. 1198/2006 af 27. juli 2006), 
specielt den finansielle støtte til social, økonomisk og miljømæssig udvikling af 
fiskerisamfundene med henblik på at diversificere deres økonomiske aktiviteter.

Det er op til de relevante nationale administrative EFF-myndigheder at træffe afgørelse om 
tildelingen af passende midler i henhold til bestemmelserne i det operationelle program for 
fiskeriet.
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