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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1131/2008, ippreżentata minn Michael O'Sullivan, ta’ 
nazzjonalità Irlandiża, dwar l-impatt tal-Politika Komuni tas-Sajd fuq is-
sajjieda Irlandiżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-kwoti tal-ħut allokati lill-Irlanda fil-politika komuni tas-sajd, 
filwaqt li huwa tal-fehma li dawn mhumiex ġusti u li jipperikolaw lill-industrija Irlandiża tas-
sajd. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li qiegħda ssir diskriminazzjoni kontra s-sajjieda Irlandiżi 
meta mqabbla mas-sajjieda Ewropej. Skont il-petizzjonant, il-politika Ewropea attwali tas-
sajd ma tipprovdix soluzzjonijiet xierqa għal sajd irresponsabbli u tqiegħed f’periklu s-
sopravivenza vera u proprja tal-Komunità Irlandiża tas-Sajd. Huwa jitlob għall-ksib mill-ġdid 
tal-kontroll nazzjonali f’dak li għandu x’jaqsam mal-politika tas-sajd. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-kwoti tal-ħut allokati lill-Irlanda fil-Politika Komuni tas-
Sajd (PKS), filwaqt li huwa tal-fehma li dawn mhumiex ġusti u li jistgħu jipperikolaw lill-
industrija Irlandiża tas-sajd. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li qiegħda ssir diskriminazzjoni 
kontra s-sajjieda Irlandiżi meta mqabbla ma’ dawk Ewropej. Skont il-petizzjonant, il-politika 
Ewropea attwali tas-sajd ma tipprovdix soluzzjonijiet xierqa għal sajd irresponsabbli u 
tqiegħed f’periklu s-sopravivenza vera u proprja tal-Komunità Irlandiża tas-Sajd. Huwa jitlob 
għall-ksib mill-ġdid tal-kontroll nazzjonali f’dak li għandu x’jaqsam mal-politika tas-sajd. Il-
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petizzjonant huwa appoġġjat minn Kathy Sinnott, MEP.
Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tagħraf li r-reġim ta’ kontroll tal-Politika Komuni tas-Sajd, u b’mod 
partikulari l-implimentazzjoni tiegħu mill-Istati Membri, ibati min-nuqqasijiet sinifikanti li 
waqqfuh milli jkun effettiv fil-kisba tal-objettiv fundamentali tal-PKS, jiġifieri s-sajd 
Ewropew sostenibbli. Falliment tal-kontroll iħalli impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni tal-
elementi kollha tal-PKS, u jfixkel is-suċċess tal-konservazzjoni u l-inizjattivi għall-ġestjoni 
tal-flotot. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni proponiet verifika radikali tal-qafas tal-kontroll, 
billi sistema li ma kenitx effiċjenti, u kienet għolja u kumplessa tiġi sostitwita b’waħda li tista' 
tipproduċi riżultati mixtieqa. Is-sistema l-ġdida timmira għal implimentazzjoni aħjar u 
uniformi tal-politika tal-kontroll fil-livell nazzjonali li tiżgura ambjent ekwu, waqt li tqis id-
diversità u l-karatteristiċi speċifiċi ta' flotot differenti. Skont il-PKS, l-Istati Membri huma 
responsabbli biex jiżguraw kontroll effettiv u infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-PKS. Ir-riforma 
proposta tas-sistema tal-kontroll tenfasizza din ir-responsabilità u tħaddan l-ispezzjoni tal-
attivitajiet fil-katina kollha tas-suq, mill-qbid sal-bejgħ. Il-Kummissjoni żżomm l-irwol 
tagħha biex tikkontrolla lil min jikkontrolla, billi timmonitorja l-manjiera ta’ kif l-Istati 
Membri jagħmlu l-obbligi tagħhom effettivi biex jiżguraw li r-regoli tal-PKS jiġu nfurzati. 

Skont il-petizzjoni, l-Irlanda għandha, inġustament, sehem baxx tal-opportunitajiet ġenerali 
tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tagħha stess. Is-sehem ta’ kull Stat Membru għal stokk 
partikulari huwa determinat minn skema fissa ta’ allokazzjoni li fil-lingwaġġ tal-PKS huwa 
magħruf bħala stabilità relattiva. Din l-iskema hija l-bażi għall-allokazzjoni tat-TAC kollha 
(Qabda Totali Permissibbli) għal stokkijiet regolati skont il-PKS. Hija bbażata ħafna fuq 
metodi storiċi tas-sajd u negozjati bejn Stati Membri. Fil-każ speċifiku tal-Irlanda, l-ishma 
miftehma fl-1983 bħala parti mill-istabilità relattiva oriġinali kienu diġà ogħla minn dawk li 
jikkorrispondu għall-metodi storiċi Irlandiżi tas-sajd. Minbarra dan, l-Irlanda tibbenefika mill-
hekk imsejjħa ‘Preferenzi tal-Aja’ fejn, f’każ ta’ tnaqqis ta’ ċertu opportunitajiet tas-sajd, is-
sehem tal-Irlanda ma jitnaqqasx ukoll. Bħal fil-każ tal-Irlanda, in-negozjati dwar l-adeżjoni 
mal-UE huma kruċjali biex jiġi determinat is-sehem tal-Istat li dieħel, fil-futur. Għalhekk, il-
bażi għall-istejtus attwali ta’ allokazzjonijiet ta’ stokkijiet li jsiru fl-ilmijiet Irlandiżi, għandha 
titqies bħala parti minn pakkett aċċettat mill-Irlanda u mill-Istati Membri, u tinkludi diġà 
trattament aktar favorevoli tal-interessi Irlandiżi. Għalhekk, il-validità tal-prinċipju tal-
istabilità relattiva, sa fejn il-Kummissjoni hija kkonċernata, la hija indiskutibbli u lanqas ma 
hija xi ħaġa li ma tistax titmess. Riflessjoni serja dwar dak li jista’ jsir biex jiġi żgurat li l-PKS 
taħdem aħjar fil-futur tinkludi r-reviżjoni ta’ dan il-prinċipju, flimkien ma’ bosta aspetti oħra 
tal-Politika. Ir-reviżjoni u r-riforma li jmiss tal-PKS se jseħħu fl-2012, u l-Kummissjoni diġà 
qiegħda tirrifletti dwar dawn il-kwistjonijiet diversi u daħlet fi proċess ta’ konsultazzjoni kbir1

fit-triq għar-riforma It-tħassib espress mill-petizzjonant jinsab tassew fiċ-ċentru ta’ dan il-
proċess riflettiv. Barra minn hekk, ir-riforma tal-PKS mhijiex tħares lejn il-kontroll u l-
infurzar biss, iżda wkoll lejn elementi oħra tal-Politika. Alternattivi differenti qed jiġu 
attwalment ikkunsidrati fin-negozjati mal-Istati Membri u esplorati sabiex is-sistema kollha 
taħdem aħjar fil-futur.

F’dak li jirrigwarda l-kwistjoni għall-ksib mill-ġdid tal-kontroll tal-ilmijiet nazzjonali, huwa 

                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf



CM\777672MT.doc 3/3 PE423.698v01-00

MT

importanti li jiġi nnutat f'kull avveniment, li bosta riżorsi tal-ħut jgħaddu minn 
ġuriżdizzjonijiet nazzjonali. Għaldaqstant, jekk l-Irlanda kellha terġa’ tikseb mill-ġdid l-
amministrazzjoni tal-ilmijiet, l-Irlanda jkollha tistabbilixxi arranġamenti ta’ koperazzjoni mal-
ġirien tagħha biex tiżgura li nazzjonijiet oħra ma jisfruttawx aktar minn kemm suppost l-istess 
stokkijiet lil hinn mill-ilmijiet Irlandiżi, biex b’hekk ikunu ta’ xkiel għas-sajd Irlandiż. L-
Irlanda jkollha tidħol ukoll f’negozjati bilaterali ma' pajjiżi oħra dwar l-aċċess ta’ bastimenti 
tas-sajd Irlandiżi fl-ilmijiet ta’ pajjiżi oħra. Il-PKS tiżgura li kollha jieħdu r-responsabilità 
għar-riżorsi komuni tagħhom u tirrendi fix-xejn il-proċeduri bilaterali kumplessi. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant li l-politika għandha tkun ġusta sabiex il-partijiet 
interessati kkonċernati jassumu s-sjieda u r-responsabilità. Iżda s-sens ta’ ġustizzja tas-
sitwazzjoni ta’ tħassib għall-petizzjonant ma jistax jinftiehem bis-sħiħ billi tingħata biss ħarsa 
lejn is-sitwazzjoni tal-ilmijiet Irlandiżi. Id-drittijiet relattivi tas-sajjieda tal-UE f’termini tal-
aċċess tagħhom għall-opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet ta’ xulxin huma r-riżultat ta’ ftehimiet 
għal pakkett fost l-Istati Membri stess u l-kunsiderazzjoni ġenerali tagħhom biss tagħti l-
istampa reali tal-bilanċ tal-interessi involuti. Il-PKS, madankollu, mhijiex f’sitwazzjoni mill-
aħjar u hemm ħtieġa urġenti biex jiġu indirizzati z-zoni fejn mhux qed taħdem b'mod xieraq, 
notevolment fil-kontroll u l-infurzar, u biex tidħol f'riflessjoni profonda fuq liema riformi 
huma meħtieġa biex jintlaħqu b'mod effettiv l-objettivi tagħha biex tiżgura sajd sostenibbli u 
l-għajxien tas-sajjieda u dawk li jaħdmu fil-qasam tas-sajd, fuq bażi tar-riżorsi ta’ stokkijiet 
ta’ ħut f’saħħtu f’ambjent marittimu b’saħħtu.  


