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Tárgy: A Sandro Mizzi, máltai állampolgár által a Harpoon Fishing Association 
(Harpoon halászszövetség) nevében benyújtott, 0773/2009. számú petíció a 
Máltán beszerezhető halászati engedélyről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a halászati engedélyről szóló szabályokat, mivel állítása 
szerint Máltán csak egy típusú engedély létezik, amely nem tesz különbséget a halászati 
gyakorlatok között. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ő családjának és más máltai 
családoknak a jövedelme, amely a hagyománynak megfelelően a szigonyos halászatból 
származik, veszélybe kerül az új engedélyezési rendszer által. A petíció benyújtója kéri az 
Európai Parlament közbelépését annak érdekében, hogy a hagyományos halászat folytatódni 
tudjon Máltán.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója panaszával együtt nem nyújtott be igazoló dokumentumokat és azt sem 
jelzi pontosan, hogy melyik rendeletre és milyen halászfelszerelésre hivatkozik. Az sem 
egyértelmű, hogy a petíció benyújtója foglalkozásszerűen vagy kedvtelési célból halászik-e.

A Bizottság feltételezi, hogy a petíció benyújtója a földközi-tengeri halászati erőforrások 
fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló, 2006. december 21-i 
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1967/2006/EK tanácsi rendeletre hivatkozik, amely 2007 elején lépett hatályba. Ez a rendelet 
nem tiltja a szigonyos halászatot, amely nagy nyílt tengeri fajok – például kardhal és tonhal –
fogására ma már csak kismértékben alkalmazott halászati módszer.

Ha azonban a petíció benyújtója nyílpuska használatára utal, ez tiltott halászati gyakorlatnak 
minősül, amennyiben azt víz alatti légzőkészülékkel (búvár légzőkészülékkel) együtt vagy 
éjjel – napnyugta és napkelte között – használják. 

Nappal a halászok továbbra is használhatnak nyílpuskát, feltéve, ha nem használnak búvár 
légzőkészüléket.

A mélyvízi szigonyos halászat tehát folytatható a fent említett feltételek mellett, amennyiben 
a nemzeti közigazgatás nem határoz másként.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A petíció benyújtója iratokat nyújtott be annak igazolására, hogy foglalkozásszerűen űzi a 
halászatot. Állítása szerint légzőkészülékkel (búvár légzőkészülék) folytat mélyvízi, 
nyílpuskával történő halászatot.  

Ez a halászati gyakorlat nem felel meg a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló, 2006. december 21-i 
1967/2006/EK tanácsi rendelet (a Földközi-tengerre vonatkozó rendelet) 8. cikkének (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, amely alapján tilos a nyílpuskák használata, 
amennyiben azt víz alatti légzőkészülékkel (búvár légzőkészülékkel) együtt, vagy éjjel, 
napnyugta és napkelte között használják.  Ez a halászati gyakorlat valójában túl hatékony 
számos faj kifejlett példányának még az elrejtőzésükre alkalmas üregekből történő 
kifogásához is. Ezenkívül ez a halászati gyakorlat vált a hobbihalászok ezreinek jogellenes 
halászati gyakorlatává. Az ilyen halászatot folytatni képes személyek nagy száma, valamint a 
búvárkodásra alkalmas lehetséges helyek kiterjedése miatt lehetetlen a fogások bármilyen 
ellenőrzése vagy nyomon követése. 

Ezért a petíció benyújtója által bejelentett halászati tevékenység jogellenes és a továbbiakban 
nem folytatható; a petíció benyújtója ugyanakkor továbbra is folytathat nyílpuskával történő 
halászatot, amennyiben nem használ búvár légzőkészüléket, továbbá kizárólag napközben űzi 
ezt a tevékenységet. 

Ezenfelül a Földközi-tengerről szóló rendelet hobbihalászatra vonatkozó 17. cikkének (5) 
bekezdése értelmében a tagállamok szabályozzák a nyílpuskával történő víz alatti halászatot, 
különös tekintettel a 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése 
érdekében (azaz még ennél szigorúbb szabályokat is elfogadhatnak). 

A Földközi-tengerről szóló rendelet rendelkezései az Európai Unió valamennyi tagállamára, 
valamint azok állampolgáraira és a Földközi-tengeren tevékenységet folytató hajókra is 
alkalmazandóak. 

A nyílpuskával történő halászatra vonatkozó megszorításokat ezért Máltán és Cipruson is 
tiszteletben kell tartani.
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A petíció benyújtójának állítása alapján úgy tűnik, hogy Cipruson megengedett a nyílpuska 
búvár légzőkészülékkel együttesen történő használata.  Ezért felkérik a petíció benyújtóját, 
hogy bocsásson rendelkezésre további információkat állításának alátámasztására.  Ha 
szükségesnek tartja, panaszt is tehet. E célból felkérik a petíció benyújtóját, hogy látogasson 
el a következő internetes oldalra: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10. (REV II)

A Petíciós Bizottság 2011. április 14-i ülésén Simon Busuttil európai parlamenti képviselő úr 
kifejtette, hogy a Bizottságnak alternatívát kell nyújtania a petíció benyújtójának, mivel a 
megélhetési formáját hirtelen törvénytelennek nyilvánították.

Ezt követően a Bizottságot felkérték, hogy nyújtson további tájékoztatást a petíció benyújtója 
számára a kompenzációs lehetőségekről. 

A Bizottság szeretné kiemelni, hogy azt a halászati technikát, amelyet a petíció benyújtója 
folytatott (nyílpuskával történő halászat), a Földközi-tengerről szóló rendelet 8. cikkének (4) 
bekezdése tiltja, amennyiben azt víz alatti légzőkészülékkel (búvár légzőkészülékkel), illetve 
éjjel, napnyugta és napkelte között végzik. 

A Földközi-tengerről szóló rendelet 2007 januárjában lépett hatályba, és minden európai 
uniós földközi-tengeri országban alkalmazandó. A búvár légzőkészülékkel folytatott 
nyílpuskás halászat tilalmától semmilyen eltérés nem lehetséges. Ez biztosít az egyenlő 
feltételeket az Európai Unió földközi-tengeri tagállamainak összes halásza számára. 

A Bizottság osztja a petíció benyújtójának társadalmi és gazdasági szempontú aggályait. E 
tekintetben a Bizottság szeretné felhívni a figyelmet a 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Halászati Alap által biztosított támogatási lehetőségekre és 
különösen a halászközösségek társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztésének pénzügyi 
támogatására, amelynek célja e közösségek gazdasági tevékenységének diverzifikálása.

A halászati operatív program rendelkezései szerinti támogatás kiutalásáról az Európai 
Halászati Alap illetékes nemzeti irányító hatósága dönt.
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