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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

10.6.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0773/2009, adresată de Sandro Mizzi, de cetățenie malteză, în 
numele Harpoon Fishing Association, privind licențele de pescuit disponibile 
în Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă dispozițiile regulamentului privind licențele de pescuit, afirmând faptul 
că în Malta ar exista un singur tip de licență, care nu face diferența între practicile de pescuit. 
Petiționarul susține că veniturile sale și cele ale altor familii malteze, care s-au bazat în mod 
tradițional pe pescuitul cu harpon, sunt amenințate de noul sistem de acordare a licențelor. 
Acesta solicită Parlamentului European să intervină pentru a garanta continuarea practicilor 
tradiționale de pescuit în Malta.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiționarul nu furnizează nici documente justificative pe lângă reclamația sa, nici indicații 
clare pentru a arăta la ce regulament și la ce unelte de pescuit se referă exact. Din petiție nu 
reiese clar nici dacă acesta este pescar profesionist sau amator.

Comisia presupune că petiționarul se referă la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă 
a resurselor halieutice în Marea Mediterană, care a intrat în vigoare la începutul anului 2007. 
Acest regulament nu interzice pescuitul cu harpon, practică care se păstrează încă și care este 
folosită pe scară redusă pentru pescuirea speciilor pelagice mari precum peștele-spadă sau 
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tonul.

Pe de altă parte, dacă petiționarul se referă la utilizarea lansatoarelor de harpoane, atunci 
trebuie subliniat că această practică de pescuit este interzisă în cazul în care este utilizată în 
conexiune cu aparatele de respirat sub apă (plămân subacvatic) sau noaptea, de la apus până la 
răsărit. 

Cu toate acestea, pescarii pot folosi în continuare lansatoarele de harpoane în timpul zilei și cu 
condiția să nu fie utilizat niciun plămân subacvatic.

Așadar, se poate continua pescuitul cu harponul la adâncime cu respectarea condițiilor 
reamintite mai sus și în cazul în care o administrație națională nu a luat o decizie diferită în 
acest sens.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiționarul a furnizat documente justificative pentru a demonstra că este pescar profesionist. 
Potrivit declarației sale, acesta folosește lansatoarele de harpoane cu aparate de respirație 
(plămân subacvatic) în apele de adâncime.  

Practica de pescuit nu respectă dispozițiile articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 
nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru 
exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană („Regulamentul 
mediteraneean”), care interzice lansatoarele de harpoane dacă sunt utilizate împreună cu 
aparatele de respirat sub apă (plămân subacvatic) sau noaptea, de la apus până la răsărit. 
Această practică de pescuit este, în realitate, mult prea eficientă în prinderea exemplarelor 
adulte aparținând mai multor specii, chiar și din crevasele unde se pot ascunde. Mai mult 
decât atât, s-a pretat practicilor de pescuit ilegale ale miilor de pescari amatori. Având în 
vedere numărul mare de persoane care ar putea efectua acest tip de pescuit și numărul mare de 
locuri de scufundare, ar fi imposibil să se asigure un control și o monitorizare a capturilor. 

Prin urmare, activitatea de pescuit declarată de petiționar este ilegală și nu mai poate fi 
efectuată; cu toate acestea, petiționarul poate continua să practice pescuitul cu lansatoarele de 
harpoane cu condiția să nu folosească plămânul subacvatic și doar în timpul zilei. 

În plus, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul mediteraneean privind 
pescuitul de agrement, statele membre reglementează pescuitul subacvatic cu lansatoarele de 
harpoane, în special pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (4) (adică 
pot adopta norme mai stricte). 

Dispozițiile Regulamentului mediteraneean se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii 
Europene, precum și resortisanților lor și navelor care operează în Marea Mediterană. 

Restricțiile de pescuit cu lansatoarele de harpoane trebuie să fie, prin urmare, respectate și în 
Malta și Cipru.

Petiționarul pare să pretindă că în Cipru este permis pescuitul cu lansatoarele de harpoane 
împreună cu aparatele de respirat sub apă. Prin urmare, acesta este invitat să furnizeze orice 
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element suplimentar pentru a-și sprijini afirmația prin documente. În cazul în care consideră 
necesar, acesta poate, de asemenea, să depună o plângere. În acest scop, petiționarul este 
invitat să consulte pagina de internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
5. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011 (REV II)

În cadrul reuniunii din 14 aprilie 2011 a Comisiei pentru petiții, Simon Busuttil, deputat în 
Parlamentul European, a susținut că Comisia ar trebui să îi ofere petiționarului o alternativă, 
întrucât mijloacele sale de existență au devenit brusc ilegale.

Ulterior, Comisia a fost invitată să îi ofere petiționarului informații suplimentare cu privire la 
posibilitățile de despăgubire.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că practica de pescuit pe care petiționarul a utilizat-o 
(pescuitul cu lansatoare de harpoane) este interzisă în temeiul articolului 8 alineatul (4) din 
Regulamentul mediteraneean dacă este utilizată împreună cu aparatele de respirat sub apă 
(plămân subacvatic) sau noaptea, de la apus până la răsărit.

Regulamentul mediteraneean este în vigoare din ianuarie 2007 și se aplică tuturor țărilor 
mediteraneene ale UE. Nu este prevăzută nicio derogare de la interdicția de pescuit cu 
harpoane și plămân subacvatic. Aceasta garantează condiții de concurență echitabile pentru 
pescarii din toate țările mediteraneene ale UE.

Comisia împărtășește preocupările sociale și economice ale petiționarului. În acest sens, 
Comisia ar dori să atragă atenția asupra posibilităților de finanțare existente în temeiul 
Fondului European pentru Pescuit (FEP, instituit prin Regulamentul nr. 1198/2006 al 
Consiliului din 27 iulie 2006) și, îndeosebi, asupra sprijinului financiar pentru dezvoltarea 
socială, economică și de mediu a comunităților de pescari, în vederea diversificării 
activităților lor economice.

Responsabilitatea de a decide cu privire la alocarea finanțării adecvate îi revine autorității 
naționale relevante de gestionare a FEP, în conformitate cu dispozițiile Programului 
Operațional pentru Pescuit.
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