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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0416/2005 mressqa minn Grzegorz Halubek (ta' nazzjonalità Pollakka), f'isem 
"Związek Rybaków Polskich” (il-Unjin tas-Sajjieda Pollakki), li tinkludi 3 firem, dwar 
is-sitwazzjoni tas-sajjieda Pollakki bħala riżultat tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
812/2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-qbid aċċidentali ta’ ċetaċew fis-sajd u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 88/98

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent, li hu ċ-Ċermen ta’ l-Unjin tas-Sajjieda Pollakki, jikkunsidra li r-Regolament tal-
Kunsill (KE) 812/2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-qbid aċċidentali ta’ ċetaċew fis-sajd u li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 88/98, u b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tiegħu li 
jillimitaw l-użu ta’ l-għeżul, jimminaw is-sitwazzjoni ekonomika tas-sajjieda Pollakki, b’mod 
partikolari s-sajjieda tas-salamun, u żżomhom milli jissoktaw l-istil ta’ ħajja tradizzjonali 
tagħhom. Filwaqt li jemfażizza li s-sajjieda naturalment jixtiequ jgħinu sabiex jitħares l-
ambjent, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
ta’ l-ICES sotto-żoni 25-29 fil-baħar Baltiku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-20 ta’ Settembru 2005. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Frar 2006.

Informazzjoni mill-Kummissjoni

Is-sustanza tal-Petizzjoni tikkonċerna l-miżuri li hemm provdut għalihom fir-Regolament 
(KE) Nru 812/2004 dwar il-qbid aċċidentali ta’ ċetaċew, u b’mod partikolari l-eliminazzjoni 
b’mod progressiv ta’ l-użu ta’ l-għeżul fil-Baħar Baltiku. Ir-rikorrenti jikkunsidraw li d-dejta
disponibbli ma turix li dan it-tagħmir huwa ta’ periklu għad-denfil iswed tal-port. Huma 
jenfażizzaw ukoll il-fatt li dawn il-miżuri jimminaw is-sitwazzjoni ekonomika tas-sajjieda 
Pollakki li jużaw l-għeżul biex jaqbdu s-salamun, billi ma hemm l-ebda attività ta’ sajd 
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alternattiva adegwata u li dan iżommhom milli jissoktaw l-istil ta’ ħajja tradizzjonali 
tagħhom. Għalhekk, ir-rikorrenti jappoġġaw mozzjoni ta’ l-awtoritajiet Pollakki għal deroga 
permanenti minn ċerti miżuri tar-Regolament (KE) Nru 812/2004.

Fir-rigward ta’ dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni tfakkar l-elementi li ġejjin:

1. Kif jafu r-rikorrenti, it-talba tagħhom kif ukoll it-tħassib tagħhom huma simili għal dawk li 
għalihom hemm referenza fit-talba magħmula mill-awtoritajiet Pollakki lill-Kummissjoni.

2. B’ittra indirizzata lill-Kummissjoni fit-30 ta’ April 2004, l-Awtoritajiet Pollakki talbu, 
b’referenza għall-Artikolu 57 ta’ l-Att ta’ Adeżjoni, għal deroga permanenti li tikkonċerna r-
Regolament (KE) Nru 812/2004 imsemmi hawn fuq, jiġifieri fir-rigward ta’:

- l-obbligu li jitnaqqas n-numru ta’ dgħajjes li jużaw l-għeżul fis-sajd fil-Baħar 
Baltiku (Artiklu 9);

- l-obbligu li tiġi introdotta skema ta’ osservaturi (Artiklu 4(1) skond l-Anness 
III)

- l-obbligu li jintużaw strumenti akustiċi ta’ deterrent fuq id-dgħajjes li jużaw l-
għeżul u x-xkitt, għas-sajd fis-suddiviżjoni 24 tal-baħar Baltiku (Artiklu 2(1), 
skond l-Anness I).

Il-ġustifikazzjoni ppreżentata għal din it-talba kienet ibbażata prinċipalment fuq in-nuqqas ta’ 
informazzjoni konvinċenti fir-rigward ta’ l-okkorrenza ta’ kull popolazzjoni importanti ta’ 
dniefel suwed tal-port fiż-żona marina li hija tradizzjonalment użata mis-sajjieda Pollakki u 
mill-qbid ta’ ċetaċew ikkawżat mill-għeżul tas-salamun, kif ukoll fuq l-implikazzjonijiet 
soċjali u ekonomiċi ta’ l-implimentar tal-miżuri stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 812/2004.

3. Filwaqt li eżaminat b’attenzjoni t-talba magħmula mill-Polonja, il-Kummissjoni kkunsidrat 
numru ta’ elementi, b’mod partikolari dawk ipprovduti fir-rapporti xjentifiċi elaborati mill-
Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) u mill-Kumitat Xjentifiku, 
Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

Il-qbid aċċidentali ta’ ċetaċew żgħir fl-attivitajiet ta’ sajd huwa kkunsidrat bħala theddida 
maġġuri għall-popolazzjonijiet ta’ ċetaċew. Ir-Regolament (KE) Nru 812/2004 ġie adottat, 
b’appoġġ qawwi mill-Parlament Ewropew, bil-għan li jitjiebu, b’mod konsistenti u 
kooperattiv fuq livell Komunitarju, il-miżuri immirati għall-konservazzjoni ta’ ċetaċew żgħir. 
Dawn huwa konsistenti għal kollox ma’ l-obbligi taħt il-Politika tas-Sajd Komuni li jiġi 
minimizzat l-impatt ta’ l-attivitajiet ta’ sajd fuq is-sistemi ekomarini. Il-miżuri kollha 
kkonċernati jridu jiġu applikati b’mod simili mill-Istati Membri kollha konċernati u skond l-
istess skeda ta’ żmien progressiv. 

Id-denfil iswed tal-port huwa l-uniku ċetaċew li jinsab fil-Baltiku. Madankollu, hija l-iktar 
popolazzjoni fil-periklu fost iċ-ċetaċew żgħir fl-Ewropa. Ir-rarità ta’ l-annimali tagħmel l-
evalwazzjoni preċiża tal-popolazzjoni pjuttost waħda diffiċli, iżda l-istimi tal-popolazzjoni 
huma li baqa’ madwar ftit mijiet ta’ individwi.
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Il-popolazzjoni żgħira ħafna ta’ dniefel suwed tal-port li għad baqa’ fil-Baħar Baltiku tagħmel 
il-qbid aċċidentali avveniment rari, iżda wieħed li jfisser ferm għas-sopravivenza u l-
konservazzjoni ta’ din il-popolazzjoni. Filwaqt li dawn l-annimali spiss jidhru li huma 
mxerrda fil-parti ta’ nofsinhar tal-Baltiku, jinsabu wkoll u jgħaddu mill-parti ta’ fuq tal-Baħar
Baltiku.

Ir-rarità tad-dniefel fil-Baħar Baltiku tagħmilha diffiċli għall-industrija tal-ħut biex tagħraf l-
impatt possibbli tas-sajd. Is-sajjieda joġġezzjonaw ukoll għall-miżuri li ser ikunu 
implimentati, b’mod partikolari fuq il-bażi ta’ l-ispejjeż tal-bdil tal-metodi tas-sajd. Uħud 
minn dawn l-ispejjeż jistgħu, madankollu, jiġu sa ċertu punt ikkumpensati bl-użu ta’ 
possibbiltajiet taħt l-Istrument Finanzjarju għall-Gwida fis-Sajd.

4. Bħala konklużjoni, l-evalwazzjoni tat-talba magħmula mill-Polonja ma tatx evidenza li l-
pożizzjoni tagħha tista’ tiġi kkunsidrata bħala sostanzjalment differenti minn dik ta’ Stati 
Membri milquta mill-miżuri li ser ikunu applikati fiż-żona tal-Baltiku.

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li m’hemmx biżżejjed ġustifikazzjoni li fuqha tista’ 
tiġi bbażata l-proposta lill-Kunsill għal deroga speċifika għall-Polonja mill-obbligu li 
timplimenta wħud mid-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw qbid aċċidentali ta’ ċetaċew fis-sajd 
msemmi fir-Regolament (KE) Nru 812/2004 u, fis-16 ta’ Awwissu 2004, iddeċidiet li 
tirrifjuta t-talba li l-Polonja ppreżentat għal dan il-għan.

5. Il-Polonja tenniet il-pożizzjoni tagħha u ppreżentat l-istess talba għal deroga mil-liġi tal-
Komunità fi Frar 2005. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni sinjifikanti ġdida, l-awtoritajiet Pollakki 
kienu mistiedna jirreferu għad-deċiżjoni preċedenti tal-Kummissjoni fuq is-suġġett

6. Fit-22 ta’ Novembru 2005, il-Kunsill tal-Ministri laħqu ftehim politiku b’mod unanimu fuq 
sett ġdid ta’ miżuri tekniċi għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd fil-Baħar Baltiku, billi 
kkunsidraw ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Ottobru 2005 u bil-Kummissjoni 
li qablet ma’ kompromess ippreżentat mill-Presidenza. Dan ir-Regolament il-ġdid se jipprovdi 
deroga limitata fuq l-eliminazzjoni bil-mod ta’ l-għeżul fiż-żona tal-Baltiku. Id-data meta s-
sajd bl-għeżul għandu jitwaqqaf ma nbidlitx, iżda n-numru ta’ dgħajjes li jistgħu jistagħdu bl-
għeżul fl-2007, l-aħħar sena meta s-sajd bl-għeżul ser ikun permess, żdied minn 20% għal 
40% tan-numru ta’ dgħajjes li jistagħdu bl-għeżul fil-perjodu 2001 sa 2003.

7. Ir-rikorrenti japppoġġaw il-pożizzjoni meħuda mill-awtoritajiet Pollakki fil-bidu ta’ l-2005. 
Meta jiġi kkunsidrat li l-Polonja minn dak iż-żmien aċċettat id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għall-eliminazzjoni bil-mod tas-sajd bl-għeżul fil-Baħar Baltiku msemmi hawn fuq, il-
Kummissjoni se tirreferi lir-rikorrenti għal dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda.

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

Il-Kummissjoni studjat bir-reqqa t-talba magħmula mill-Polonja u diġà pprovdiet l-
informazzjoni rilevanti fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-2 ta’ Mejju 2006.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma għandhiex elementi ġodda ta’ informazzjoni fuq il-
kwistjoni u għalhekk tikkonferma l-pożizzjoni li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
għal kollox id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 812/2004.  
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Kif diġà ddikjarat fil-Komunikazzjoni preċedenti lill-Parlament Ewropew u kif diġà ġie 
diskuss fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-2 ta’ Mejju 2006, ir-rikorrenti jappoġġaw il-
pożizzjoni li ħadu l-awtoritajiet Pollakki fil-bidu ta’ l-2005. Il-Polonja qablet mad-
dispożizzjonijiet il-ġodda fir-rigward ta’ l-eliminazzjoni bil-mod tas-sajd bl-għeżul fil-Baħar 
Baltiku stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 f’Diċembru 2005. Għalhekk 
ir-rikorrenti ma jistgħux iktar jirriferu għat-talba għal deroga permanenti mill-gvern tagħhom.
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