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Suġġett: Petizzjoni 0894/2008, ippreżentata minn Sebastián Losada Figueiras, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem 'Greenpeace ta’ Spanja', dwar il-permess 
mogħti mill-awtoritajiet Spanjoli biex isir is-sajd għat-tonn bluefin li huwa 
izgħar mid-daqs minimu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni li kemm fl-2007 u fl-2008 l-awtoritjiet tas-sajd Spanjoli taw 
permess għas-sajd bil-konzijiet fil-Mediterran għat-tonn bluefin li huwa izgħar mid-daqs 
minimu stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1559/2007 li jistabbilixxi pjan ta’ 
rkupru multi-annwali għat-tonn bluefin fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran. F’dan il-
kuntest, il-petizzjonant jirreferi b’mod speċifiku għall-Artikolu 7 (daqs minimu) u l-Artikolu 
9 (qabda inċidentali) tar-Regolament u jenfasizza li t-theddida li qed jiffaċċjaw l-istokkijiet 
tat-tonn bluefin tant hija serja li ser ikun possibbli biss li l-istokkijiet jerġgħu jissaħħew 
kemm-il darba l-gvernijiet jiżguraw li jikkonformaw ruħhom mar-regoli fis-seħħ. F’isem il-
Greenpeace, huwa għalhekk qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni biex 
iwaqqaf il-ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-awtoritajiet Spanjoli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Skont il-petizzjonant li qed jaġixxi f’isem il-‘Greenpeace ta’ Spanja’, l-awtoritajiet tas-sajd 
Spanjoli taw permess għas-sajd bil-konzijiet fil-Mediterran għat-tonn bluefin li huwa izgħar 
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mid-daqs minimu stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1559/2007 li jistabbilixxi 
pjan ta’ rkupru multi-annwali għat-tonn bluefin fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran. F’dan 
il-kuntest, il-petizzjonant jirreferi b’mod speċifiku għall-Artikolu 7 (daqs minimu)  tar-
Regolament u jenfasizza li t-theddida li qed jaffaċċjaw l-istokkijiet tat-tonn bluefin tant hija 
serja li ser ikun possibbli biss li l-istokkijiet jerġgħu jirkupraw kemm-il darba l-gvernijiet 
jiżguraw li jkunu f’konformità mar-regoli fis-seħħ. F’isem il-Greenpeace, huwa għalhekk 
qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni biex iwaqqaf il-ksur tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE mill-awtoritajiet Spanjoli.

Il-kummenti tal-Kummisjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn fl-Atlantiku (ICCAT), fl-2006 
adottat ir-Rakkomandazzjoni 06-05 li tistabbilixxi pjan pluriennali għall-irkupru tat-tonn 
bluefin fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran. Din ir-Rakkomandazzjoni, li daħlet fis-seħħ 
fit-13 ta’ Ġunju 2007, ġiet trasposta fil-liġi Komunitarja fuq bażi temporanja permezz tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 643/2007 li daħal fis-seħħ fit-13 ta’ Ġunju 2007 u, fuq bażi 
permanenti, permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1559/2007, li daħal fis-seħħ fit-22 
ta’ Diċembru 2007 u li beda japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Kif indika ġustament il-petizzjonant, ir-Rakkomandazzjoni msemmija hawn fuq tistabbilixxi 
f’paragrafu 19 li l-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipprojbixxu, 
il-qbid, iż-żamma, it-trasbord, it-trasferiment, l-inżul, it-trasport, il-ħażna, il-bejgħ, il-wirja 
jew l-offerta għall-bejgħ tat-tonn  blue fin (Thunnus thynnus thynnus) li jiżen inqas minn 30 
kilo. Paragrafu 20 tal-istess Rakkomandazzjoni jistabbilixxi deroga għal paragrafu 19 u 
jistipola d-daqs minimu ta’ 8 kilo għat-tonn bluefin li japplika għat-tonn bluefin maqbuq minn 
bastimenti tas-sajd bil-qasba, dgħajjes tas-sajd bir-rixa u bastimenti pelaġiċi bix-xbieki tat-
tkarkir fl-Atlantiku tal-Lvant jekk ikun awtorizzat b'konformità mal-proċeduri stabbiliti 
f'Anness 1 tal-istess Rakkomandazzjoni, u għat-tonn bluefin maqbud fil-Baħar Adrijatiku għal 
finijiet ta’ trobbija.

L-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1559/2007 jistabbilixxi l-istess dispożizzjonijiet 
bħal dawk stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-ICCAT. Paragrafu 1, ta’ Artikolu 7 jgħid: “Id-
daqs minimu għat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Baħar Mediterran għandu jkun ta’ 30 kg 
jew 115 cm”. Paragrafu 2 tal-istess Artikolu jistabbilixxi deroga għal paragrafu 1 u 
jippermetti daqs minimu għat-tonn bluefin ta’ 8kg jew 17cm li japplika għat-“tonn bluefin
maqbuq minn bastimenti tas-sajd bil-qasba, dgħajjes tas-sajd bir-rixa u bastimenti tas-sajd 
pelaġiku bix-xbieki tat-tkarkir” u għat-“tonn bluefin maqbud fil-Baħar Adrijatiku għal finijiet 
ta’ trobbija.”

Il-Kummissjoni ġiet infurmata bl-ordni Spanjola ARM/1244/2008 u bid-dikjarazzjonijiet 
magħmula mill-uffiċjali tal-amministrazzjoni Spanjola f’Mejju 2008, skont liema r-
Rakkomandazzjoni tal-ICCAT kien jippermetti l-qbid ta’ 2 % ta’ tonn bluefin li jkun jiżen 
inqas minn 30 kg minn mill-flotta artiġjanali anke fil-Mediterran. 

F’Mejju 2008, is-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni kitbu lill-amministrazzjoni Spanjola 
b'talba għal rettifika mill-awtoritajiet Spanjoli u ddikjaraw b'mod ċar li d-derogi dwar id-daqs 
minimu ma kinux japplikaw għall-flotta kollha artiġjanali, iżda biss għall-bastimenti tas-sajd 
bil-qasba, d-dgħajjes tas-sajd bir-rixa u l-bastimenti tas-sajd pelaġiku bix-xbieki tat-tkarkir fl-
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Atlantiku tal-Lvant, u għat-tonn blue fin maqbud fil-Baħar Adrijatiku għal finijiet ta’ trobbija, 
u li għaldaqstant derogi dwar id-daqs minimu fil-Mediterran ma kinux permessi.  

Is-servizzi tal-Kummissjoni ilhom isegwu mill-qrib il-konformità tal-Istati Membri mar-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet stabbiliti permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1559/2007 waqt il-kampanja tal-2008. Ċerti missjonijiet ta’ spezzjoni għadhom għaddejin 
biex jevalwaw l-konformità tal-Istati Membri mal-pjan sħiħ ta’ rkupru għat-tonn bluefin fl-
2008 u biex jippermettu lill-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar l-azzjoni meħtieġa f’dawk il-
każijiet fejn jinsabu nuqqasijiet li jikkonċernaw l-implementazzjoni tal-pjan sħiħ ta’ rkupru  
f’kull Stat Membru.  

Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li l-ICCAT irrevediet il-pjan ta’ rkupru għat-tonn bluefin 
tal-2006 fl-aħħar laqgħa annwali tagħha li saret f’Marrakech (il-Marokk) mis-17 sal-24 ta’ 
Novembru 2008. Bħala riżultat, ġiet adottata r-Rakkomandazzjoni 08-05 (proposta mill-
Komunità Ewropea b’koperazzjoni tal-Partijiet Kontraenti) li temenda r-rakkomandazzjoni 
tal-ICCAT li tistabbilixxi pjan pluriennali għall-irkupru tat-tonn bluefin fl-Atlantiku tal-Lvant 
u fil-Mediterran. Din ir-Rakkomandazzjoni tinkludi, f'paragrafu 28, deroga dwar id-daqs 
minimu ta' 30 kg mhux biss għat-tonn bluefin maqbud minn bastimenti tas-sajd bil-qasba u 
mid-dgħajjes tas-sajd bir-rixa jew għat-tonn bluefin maqbud fil-Baħar Adrijatiku għal finijiet 
ta’ trobbija, iżda wkoll għat-tonn bluefin maqbud fil-Mediterran minn sajd artiġjanali minn 
max-xtut għall-ħut frisk permezz tal-qasba, tat-tirjix jew fuq l-idejn. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant li hemm theddida kbira għall-istokkijiet tat-tonn 
bluefin fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran u li l-irkupru tiegħu ma jistax jkun possibbli 
jekk l-Istati Membri ma jkunux konformi mar-regoli eżistenti. Waqt li tikkunsidra dan, il-
Kummissjoni se tiddeċiedi dwar l-azzjoni li jeħtieġ tittieħed wara l-evalwazzjoni tal-
implementazzjoni tal-pjan sħiħ ta’ rkupru għat-tonn bluefin waqt il-kampanja tas-sajd 2008. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tibqa’ tiżgura li l-miżuri kollha maħsuba għall-ħarsien tat-
tonn bluefin jiġu implimentati b’mod sħiħ u xieraq mill-Istati Membri.


