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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0773/2009, του Sandro Mizzi, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Harpoon Fishing Association», σχετικά με τις άδειες αλιείας που 
διατίθενται στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του προς τον κανονισμό για τις άδειες αλιείας, 
υποστηρίζοντας ότι στη Μάλτα υπάρχει μόνο ένα είδος άδειας που δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
των διαφόρων αλιευτικών μεθόδων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το εισόδημά του, όπως και 
εκείνο άλλων οικογενειών στη Μάλτα, που παραδοσιακά στηρίζονται στην αλιεία με καμάκι, 
απειλείται τώρα από το νέο σύστημα αδειοδότησης. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει για να εξασφαλίσει ότι μπορεί να συνεχισθεί η παραδοσιακή αλιεία στη Μάλτα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων δεν παρέχει δικαιολογητικά έγγραφα για τον ισχυρισμό του ούτε σαφείς 
κατευθύνσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο κανονισμό και τα αλιευτικά εργαλεία στα οποία 
αναφέρεται. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο ίδιος είναι επαγγελματίας ή ερασιτέχνης ψαράς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 της 
21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2007. Ο εν 
λόγω κανονισμός δεν απαγορεύει την αλιεία με καμάκι, που συνιστά αλιευτική πρακτική η 
οποία χρησιμοποιείται οριακά για μεγάλα πελαγικά είδη όπως ξιφίες και τόνοι.
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Από την άλλη πλευρά, αν αναφέρεται στη χρήση ψαροντούφεκων, τότε η εν λόγω αλιευτική 
πρακτική απαγορεύεται εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική 
συσκευή (μπουκάλα οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την 
ανατολή του ηλίου.

Εντούτοις, οι αλιείς δύνανται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ψαροντούφεκα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιείται μπουκάλα οξυγόνου.

Ως εκ τούτου, η αλιεία με ψαροντούφεκο βαθέων υδάτων δύναται να συνεχιστεί υπό τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω και υπό τον όρο ότι δεν έχει ληφθεί διαφορετική 
απόφαση από την εθνική διοίκηση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων προσκόμισε δικαιολογητικά έγγραφα προς απόδειξη της ιδιότητάς του ως 
επαγγελματία αλιέως. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, δραστηριοποιείται στην αλιεία με τη 
χρήση ψαροντούφεκου και αναπνευστικής συσκευής (μπουκάλας οξυγόνου) σε περιοχές 
βαθέων υδάτων.  

Η εν λόγω αλιευτική πρακτική δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 4, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με 
μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο 
Θάλασσα (ο «μεσογειακός κανονισμός»), σύμφωνα με τον οποίο τα ψαροντούφεκα 
απαγορεύονται εάν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή 
(μπουκάλα οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την ανατολή του 
ηλίου. Στην πραγματικότητα, η εν λόγω αλιευτική πρακτική είναι υπερβολικά αποδοτική 
όσον αφορά την αλίευση ενήλικων ατόμων αρκετών ειδών, ακόμη δε και στις σχισμές των 
βράχων όπου μπορούν να κρύβονται. Επιπλέον, προσφέρεται ιδιαιτέρως για πρακτικές 
παράνομης αλιείας από χιλιάδες ερασιτέχνες αλιείς. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων 
που δύνανται να ασκήσουν τον συγκεκριμένο τύπο αλιείας και της έκτασης των δυνητικών 
τοποθεσιών κατάδυσης, θα ήταν αδύνατον να διασφαλισθεί οιοσδήποτε έλεγχος και 
παρακολούθηση των αλιευμάτων. 

Για τον λόγο αυτόν, η αλιευτική δραστηριότητα που δηλώνει ο αναφέρων κρίνεται παράνομη 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω άσκησή της· εντούτοις, ο αναφέρων δύναται να συνεχίσει 
την αλιευτική του δραστηριότητα με τη χρήση ψαροντούφεκου υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
χρησιμοποιείται μπουκάλα οξυγόνου και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5, του μεσογειακού κανονισμού, όσον 
αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της 
υποβρύχιας αλιείας με ψαροντούφεκο, ιδίως προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 4 (μπορούν, δηλαδή, να θεσπίζουν 
ακόμα αυστηρότερους κανόνες). 

Οι διατάξεις του μεσογειακού κανονισμού ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και για τους υπηκόους και τα πλοία τους που δραστηριοποιούνται στη 
Μεσόγειο Θάλασσα. 
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Ως εκ τούτου, οι περιορισμοί επί της αλιείας με τη χρήση ψαροντούφεκου πρέπει να 
τηρούνται εξίσου στη Μάλτα και την Κύπρο.

Κατά τα φαινόμενα, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι στην Κύπρο επιτρέπεται η αλιευτική 
δραστηριότητα με τη χρήση ψαροντούφεκου, σε συνδυασμό με μπουκάλα οξυγόνου. 
Καλείται, συνεπώς, να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα στοιχεία προς τεκμηρίωση του 
ισχυρισμού του. Σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, δύναται επίσης εάν επιθυμεί να 
υποβάλει καταγγελία. Προς τον σκοπό αυτόν, συστήνεται στον αναφέροντα να συμβουλευθεί 
τον ακόλουθο ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_el.htm.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011 (ΑΝΑΘ ΙΙ)

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 14 Απριλίου 2011, ο βουλευτής του ΕΚ, 
κ. Simon Busuttil, ισχυρίσθηκε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να παράσχει στον αναφέροντα 
εναλλακτική πρόταση, εφόσον το μέσο διαβίωσής του κατέστη ξαφνικά παράνομο.

Προκειμένου να δοθεί συνέχεια, ζητήθηκε από την Επιτροπή να παράσχει στον αναφέροντα 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες αποζημίωσης. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η αλιευτική πρακτική που συνήθιζε να ασκεί ο 
αναφέρων (αλιεία με ψαροντούφεκο) απαγορεύεται βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 4, του 
μεσογειακού κανονισμού, εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική 
συσκευή (μπουκάλα οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την 
ανατολή του ηλίου. 

Ο μεσογειακός κανονισμός έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2007 και ισχύει σε 
όλες τις μεσογειακές χώρες της ΕΕ. Δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση από την απαγόρευση 
της αλιείας με ψαροντούφεκο με χρήση μπουκάλας οξυγόνου. Αυτό διασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τους αλιείς από όλες τις μεσογειακές χώρες της ΕΕ. 

Η Επιτροπή συμμερίζεται τους κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα προβληματισμούς 
του αναφέροντος. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας 
(ΕΤΑ, που θεσπίστηκε μέσω του κανονισμού αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006) και ιδίως στη χρηματοδοτική ενίσχυση για την κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη των αλιευτικών κοινοτήτων με σκοπό τη διαφοροποίηση των 
οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

Εναπόκειται στην αρμόδια εθνική διαχειριστική αρχή του ΕΤΑ να αποφασίσει σχετικά με την 
κατανομή της κατάλληλης χρηματοδότησης βάσει των διατάξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας.

Δρ. Μηχ. Stefan Cachia, Διευθυντής
Επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ του ΕΤΑ της Μάλτας
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