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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1540/2013, imressqa minn Liz Gaffer, ta’ ċittadinanza Brittanika, 
dwar tibdil fil-politika komuni tas-sajd

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrakomanda għadd ta’ titjib fil-politika komuni tas-sajd, b’mod partikolari l-
ħruġ ta’ liċenzji għas-sajd lil dawk li jiffavorixxu prattiki tas-sajd sostenibbli, l-eliminazzjoni 
progressiva tal-ħut li jintrema u t-tmiem tal-użu tal-flus tal-kontribwenti għall-appoġġ ta' 
prattiki distruttivi tas-sajd fl-Ewropa u barra mill-Ewropa.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-Kummissjoni tilqa’ l-isforzi tal-petizzjonanti fl-appoġġ tal-ġestjoni mtejba tas-sajd.
Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni għall-ftehim politiku li ntlaħaq bejn l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni (il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri u l-Kummissjoni Ewropea) dwar il-
proposta għal Politika Komuni tas-Sajd ġdida.

Din il-Politika l-ġdida, li mistennija tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014, tagħti prijorità lill-ibħra 
u l-istokkijiet b'saħħithom permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rendiment massimu 
sostenibbli, li issa se jiġi minqux fil-liġi Ewropea. Ittemm ukoll ir-rimi tal-ħut, taħt introduzzjoni 
progressiva ta’ obbligu li l-ħut jinħatt l-art għal kważi l-industriji tas-sajd kummerċjali kollha fl-
Unjoni.
Barra minn hekk, jistieden lill-Istati Membri jużaw kriterji trasparenti u oġġettivi, inklużi 
dawk ta’ natura ambjentali, soċjali u ekonomika meta jallokaw opportunitajiet tas-sajd. Il-
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kriterji li għandhom jintużaw jistgħu jinkludu, fost oħrajn, l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent.
Jistieden lill-Istati Membri wkoll biex jagħmlu ħilithom biex jipprovdu inċentivi għall-
bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu tas-sajd selettiv jew li jużaw tekniki tas-sajd b’impatt 
ambjentali mnaqqas.
Fi proposta relatata għal Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ġdid, il-Kummissjoni 
fil-fatt ipproponiet li telimina l-finanzjament pubbliku kollu f’appoġġ ta’ prattiki distruttivi tas-
sajd. Din il-proposta qiegħda tiġi nnegozjata bħalissa fost il-koleġiżlaturi.

Konklużjonijiet

Taħt il-Politika Komuni tas-Sajd ġdida u rriformata, jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet kollha biex 
il-ġestjoni tas-sajd titmexxa fid-direzzjoni tat-titjib mitlub fil-petizzjoni.


