
CM\870226PL.doc PE431.099v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

10.06.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0773/2009, którą złożył Sandro Mizzi (Malta) w imieniu 
Stowarzyszenia Rybaków Harpunowych, w sprawie dostępnych na Malcie 
pozwoleń na połowy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje rozporządzenie w sprawie licencji połowowych, 
argumentując, że na Malcie istnieje tylko jedna licencja, która nie uwzględnia różnych 
praktyk połowowych. Składający petycję utrzymuje, że nowy system wydawania licencji 
zagraża jego dochodom i dochodom innych rodzin maltańskich, które tradycyjnie prowadzą 
połowy przy pomocy harpuna. Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań 
gwarantujących nieprzerwane istnienie tradycyjnych form połowów na Malcie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję nie dostarczył dokumentacji na poparcie swojej skargi ani nie wskazał 
jednoznacznie, które rozporządzenie i narzędzie połowowe ma na myśli. Nie jest również 
jasne, czy składający petycję zajmuje się rybołówstwem zawodowo, czy rekreacyjnie.

Komisja przypuszcza, że składający petycję ma na myśli rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną 
eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, które to rozporządzenie weszło 
w życie na początku 2007 r. Rozporządzenie to nie zakazuje połowu za pomocą harpuna, 
który stanowi zanikającą praktykę połowową stosowaną w znikomym stopniu w przypadku 
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dużych gatunków pelagicznych takich jak miecznik i tuńczyk.

Jeżeli natomiast składający petycję ma na myśli stosowanie kuszy, kusza – stosowana 
w połączeniu z podwodnym aparatem tlenowym (akwalungiem) lub nocą od zachodu słońca 
do świtu – należy do niedozwolonych praktyk połowowych. 

Rybacy mogą jednak nadal stosować kuszę w dzień pod warunkiem, że nie stosują jej 
w połączeniu z akwalungiem.

Połów głębinowy za pomocą kuszy można zatem kontynuować na ww. warunkach, o ile 
krajowe organy administracyjne nie postanowiły inaczej.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Składający petycję przekazał dodatkowe dokumenty, aby wykazać, że jest zawodowym 
rybakiem. Zgodnie z oświadczeniem składającego petycję prowadzi on działania połowowe 
na głębinach przy użyciu kuszy oraz podwodnego aparatu tlenowego (akwalungu).

Ta praktyka połowowa jest niezgodna z przepisami art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną 
eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego („rozporządzenie dotyczące Morza 
Śródziemnego”), w którym zabrania się stosowania kuszy w połączeniu z podwodnym 
aparatem tlenowym (akwalungiem) oraz stosowania kuszy nocą od zachodu słońca do świtu. 
Ta praktyka połowowa jest w rzeczywistości zbyt efektywna w przypadku poławiania 
dorosłych osobników kilku gatunków, nawet w mogących dać im schronienie szczelinach 
skalnych. Ponadto była chętnie stosowana w ramach nielegalnych praktyk połowowych 
tysięcy rybaków rekreacyjnie uprawiających rybołówstwo. Ze względu na dużą liczbę osób, 
które mogłyby dokonywać takich połowów, oraz na obszar ewentualnych miejsc do 
nurkowania nie byłoby możliwe zapewnienie żadnej kontroli ani monitoringu połowów. 

A zatem działalność połowowa zgłoszona przez składającego petycję jest niezgodna z 
prawem i nie może już być prowadzona; niemniej jednak składający petycję może nadal 
prowadzić połowy za pomocą kuszy, ale tylko w dzień i pod warunkiem, że odbywają się one 
bez zastosowania akwalungu. 

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego Morza Śródziemnego w 
odniesieniu do połowów amatorskich państwa członkowskie regulują podwodne połowy z 
użyciem kusz, przede wszystkim w celu wypełnienia zobowiązań określonych w art. 8 ust. 4 
(tj. mogą przyjmować jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy). 

Przepisy rozporządzenia dotyczącego Morza Śródziemnego mają zastosowanie wobec 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ich obywateli i statków 
prowadzących działania na Morzu Śródziemnym. 

Dlatego ograniczeń dotyczących połowów z użyciem kusz należy przestrzegać również na 
Malcie i Cyprze.

Składający petycję wydaje się twierdzić, że na Cyprze połowy z użyciem kusz w połączeniu z 



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

PL

akwalungiem są dozwolone. Dlatego wzywa się go do przekazania wszelkich dodatkowych 
informacji na poparcie tego twierdzenia. Składający petycję może też złożyć skargę, jeżeli 
uzna to za niezbędne. Wzywa się składającego petycję, by w tym celu zapoznał się z 
następującą stroną internetową: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htmhttp://ec.europa.eu/
community_law/your_rights/your_rights_forms_pl.htm.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 14 kwietnia 2011 r. poseł do PE Simon Busuttil 
stwierdził, że Komisja powinna wskazać składającemu petycję jakąś alternatywę, ponieważ 
jego źródło utrzymania zostało uznane za nielegalne.

Następnie zażądano od Komisji udzielenia składającemu petycję dodatkowych informacji na 
temat możliwości uzyskania odszkodowania. 

Komisja zwraca uwagę, że praktyki połowowe, które stosował składający petycję (połów 
kuszą), są zabronione zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego Morza 
Śródziemnego, jeśli są stosowane w połączeniu z podwodnym aparatem tlenowym 
(akwalungiem) lub jeśli odbywają się nocą od zachodu słońca do świtu. 

Rozporządzenie dotyczące Morza Śródziemnego obowiązuje od stycznia 2007 r. i ma 
zastosowanie do wszystkich państw UE z dostępem do Morza Śródziemnego. Nie przewiduje 
się odstępstwa od zakazu połowów z kuszą i akwalungiem. Takie rozwiązanie zapewnia 
równe szanse rybakom ze wszystkich państw UE z dostępem do Morza Śródziemnego. 

Komisja podziela obawy składającego petycję dotyczące problemów społecznych i 
gospodarczych. W związku z tym Komisja pragnie zwrócić uwagę na możliwości 
finansowania dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR, powołanego na 
mocy rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.), a zwłaszcza wsparcie 
finansowe dla społeczności rybackich na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego 
i rozwoju środowiska, które ma na celu dywersyfikację działalności gospodarczej 
prowadzonej w tych społecznościach.

Do obowiązków właściwej krajowej instytucji zarządzającej Europejskim Funduszem 
Rybackim należy decyzja w sprawie przydziału odpowiednich środków na podstawie 
warunków programu operacyjnego dla rybołówstwa.
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