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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0773/2009, ingediend door Sandro Mizzi (Maltese 
nationaliteit), namens de Vereniging van harpoenvissers, over 
visvergunningen die op Malta kunnen worden aangevraagd

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener stelt de regelgeving inzake visvergunningen ter discussie omdat er op Malta maar 
één soort vergunning zou zijn die geen onderscheid maakt tussen de verschillende 
visserijpraktijken. Indiener stelt dat het inkomen van zijn en andere Maltese families, die 
traditioneel leven van de harpoenvisserij, bedreigd wordt door het nieuwe vergunningsstelsel. 
Hij verzoekt het Europees Parlement stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de 
traditionele visserij kan worden voortgezet op Malta.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Indiener onderbouwt zijn claim niet met schriftelijke informatie en geeft niet duidelijk aan op 
welke regelgeving en welk vistuig hij precies doelt. Evenmin wordt duidelijk of hij beroeps-
of recreatief visser is.

De Commissie neemt aan dat hij verwijst naar Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad 
van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van 
visbestanden in de Middellandse Zee, die begin 2007 van kracht is geworden. Deze 
verordening bevat geen verbod op harpoenvissen, een nog niet helemaal verdwenen 
vismethode die marginaal wordt gebruikt voor grote pelagische soorten, zoals zwaardvis en 
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tonijn.

Mocht indiener echter doelen op het gebruik van harpoengeweren, dan merkt de Commissie 
op dat deze vismethode verboden is indien zij samen met een scuba (aqualong) of tussen 
zonsondergang en zonsopgang wordt toegepast.

Overdag mogen vissers wel harpoengeweren blijven gebruiken, mits dat zonder aqualong 
gebeurt.

Diepzeeharpoenvisserij blijft dan ook toegestaan onder de hierboven omschreven 
voorwaarden, tenzij een nationale instantie anders heeft besloten.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Indiener heeft ondersteunende documentatie verstrekt om aan te tonen dat hij een 
beroepsvisser is. Volgens zijn verklaring vist hij met een harpoengeweer in diep water met 
behulp van een ademhalingstoestel (aqualong).

Deze vismethode is niet in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8, lid 4 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee 
(de “Middellandse-Zeeverordening”), die harpoengeweren verbiedt als ze in combinatie met 
onderwaterademhalingsapparatuur (aqualong) of ’s nachts tussen zonsondergang en 
zonsopgang worden gebruikt. Deze vismethode is in feite te efficiënt in het vangen van 
volwassen exemplaren van verschillende soorten, zelfs in de spleten waar ze zich kunnen 
verschuilen. Bovendien lokte zij illegaal vissen door duizenden recreatieve vissers uit. Door 
het grote aantal mensen dat zich met deze manier van vissen kon bezighouden, en de 
hoeveelheid mogelijke duikplaatsen zou het onmogelijk zijn om toezicht en controle uit te 
oefenen op de vangst.

Daarom is de door indiener genoemde visactiviteit illegaal en mag deze niet meer worden 
uitgevoerd; indiener kan echter in de praktijk blijven vissen met een harpoengeweer, op 
voorwaarde dat er geen aqualong wordt gebruikt en dat er alleen overdag wordt gevist.

Voorts moeten de lidstaten op grond van artikel 17, lid 5 van de Middellandse-
Zeeverordening met betrekking tot recreatief vissen in het bijzonder het onderwatervissen met 
harpoengeweren reguleren om te voldoen aan de verplichtingen die zijn beschreven in 
artikel 8, lid 4. (Dat wil zeggen dat ze ook nog strengere regels mogen instellen.).

De bepalingen van de Middellandse-Zeeverordening gelden voor alle lidstaten van de 
Europese Unie, alsmede voor hun burgers en schepen die actief zijn op de Middellandse Zee.

De beperkingen voor vissen met een harpoengeweer moeten derhalve ook in Malta en Cyprus 
worden nageleefd.

Indiener lijkt te suggereren dat vissen met een harpoengeweer in combinatie met een aqualong 
in Cyprus is toegestaan. Hij wordt derhalve uitgenodigd deze bewering met aanvullende 
stukken te documenteren. Indien hij dit nodig acht, kan hij ook een klacht indienen. Hiervoor 
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wordt indiener uitgenodigd de volgende website te raadplegen:
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011 (REV II)

Op een vergadering van de Commissie verzoekschriften van 14 april 2011 heeft het 
Parlementslid Simon Busuttil ervoor gepleit dat de Commissie indiener een alternatief biedt, 
aangezien diens levensonderhoud plotseling illegaal is geworden.

Vervolgens is de Commissie gevraagd indiener aanvullende informatie te verstrekken over 
mogelijkheden voor compensatie.

De Commissie zou erop willen wijzen dat de vismethode die indiener hanteerde (het 
harpoengeweer) verboden is ingevolge 8, lid 4 van de Middellandse-Zeeverordening, indien 
deze wordt gebruikt in combinatie met onderwaterademhalingsapparatuur (aqualong) of ’s 
nachts tussen zonsondergang en zonsopgang.

De Middellandse-Zeeverordening is sinds januari 2007 van kracht en geldt voor alle 
mediterrane eilanden van de EU. Er wordt niet voorzien in afwijkingen op het verbod op het 
vissen met een harpoengeweer. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor vissers uit alle 
mediterrane landen van de EU.

De Commissie deelt de sociale en financiële zorgen van indiener. Daarom zou de Commissie 
de aandacht willen vestigen op de financieringsmogelijkheden uit hoofde van het Europees 
Visserijfonds (EVF, dat is gevestigd op grond van Verordening nr. 1198/2006 van de Raad 
van 27 juli 2006) en met name de financiële steun voor sociale, economische en ecologische 
ontwikkeling van de visgemeenschappen met als doel hun economische activiteiten te 
spreiden.

Het is aan de desbetreffende nationale beheersautoriteit van het EVF om te bepalen of er 
passende financiering kan worden toegewezen op grond van de bepalingen van het 
operationele programma voor de visserijsector.
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