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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1938-/2012, imressqa minn Danny Byrne, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar diskriminazzjoni mill-awtoritajiet Irlandiżi fl-
implimentazzjoni tal-Iskema Mitluf fuq il-Baħar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod kif l-awtoritajiet Irlandiżi implimentaw l-Iskema Mitluf 
fuq il-Baħar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar 
sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd. Skont il-petizzjonant, 
hawnhekk seħħet diskriminazzjoni. L-iskema Mitluf fuq il-Baħar kienet maħsuba biex 
tippermetti lis-sajjieda li jkunu tilfu kapaċità tas-sajd minħabba t-telf tal-bastiment tagħhom 
fuq il-baħar biex madankollu jinkludu din il-kapaċità fl-iskema li taħtha s-sajjieda jistgħu 
jiksbu kapaċità “ġdida” biss jekk jirtiraw kapaċità “qadima”. Il-petizzjonant ilmenta mal-
Ombudsman Irlandiż dwar l-implimentazzjoni tal-iskema. L-Ombudsman kien tal-fehma li l-
iskema ma kinitx ġiet implimentata b’mod korrett u ħejja rapport speċjali fejn iddeskriva 
dawn in-nuqqasijiet. Ir-rapport ġie ppreżentat lill-Parlament Irlandiż. Skont il-petizzjonant, ir-
rapport qatt ma ġie diskuss jew imressaq quddiem il-kumitat responsabbli. Il-petizzjonant 
jgħid li dan jammonta għal ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali mill-awtoritajiet 
Irlandiżi fl-implimentazzjoni tal-iskema, li tifforma parti mill-Politika Komuni tas-Sajd tal-
UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Lulju 2013.  Il-Kummissjoni ntalbet  tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013
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Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman Irlandiż, li r-rapport speċjali tiegħu dwar il-każ tiegħu kkonkluda li hu għandu 
jirċievi kumpens finanzjarju mill-Gvern Irlandiż minħabba irregolaritajiet fit-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-iskema ta’ kumpens Mitluf fuq il-Baħar, skema maħsuba biex tindirizza 
l-ħtiġijiet tas-sidien ta’ dgħajjes li kienu tilfu l-bastiment tagħhom fuq il-baħar. Din l-iskema 
kienet fis-seħħ għal ftit xhur biss fl-2001 u għaldaqstant ma tistax tibqa’ tintuża biex tagħti 
lis-Sur Byrne dak li hu talab, jiġifieri kapaċità tas-sajd li tissostitwixxi l-bastiment li ntilef fuq 
il-baħar mill-familja tiegħu fl-1981.  Barra minn hekk, il-kumpens finanzjarju alternattiv 
rakkomandat mill-Ombudsman Irlandiż, 1 ikkalkulat fuq il-bażi tal-iskema attwali eżistenti ta’ 
dekummisjonar tal-kapaċità tas-sajd, ukoll ġie rrifjutat mill-Gvern Irlandiż. 

Il-Kummissjoni tinnota li la l-petizzjonant u lanqas ir-rapport tal-Ombudsman ma qajmu  
kwistjonijiet ta’ inkonsistenza tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 20 (“Kull persuna hija ugwali f’għajnejn il-liġi”) u l-Artikolu 41 (“kull 
persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi trattat b’mod imparzjali u ġust u fi 
żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni”) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.  Hija biss l-iskema Mitluf fuq il-Baħar, imdaħħla fis-seħħ 
mill-awtoritajiet Irlandiżi, li allegatament ma tirrispettax id-drittijiet stabbiliti f’dawk l-
Artikoli.  

L-att ewlieni tal-PKS dwar il-ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd lura fl-2001, is-sena li fiha l-
petizzjonant ilmenta mal-Ombudsman Irlandiż, kien id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/413/KE tas-
26 ta’ Ġunju 1997 dwar l-għanijiet u r-regoli dettaljati intiżi għar-ristrutturazzjoni tas-settur 
tas-sajd Komunitarju għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 1997 u l-31 ta’ Diċembru 2001, bil-
għan li jintlaħaq ekwilibriju sostenibbli bejn ir-riżorsi u l-isfruttament tagħhom.  Din id-
Deċiżjoni ffissat il-miri tal-kapaċità u tat-tnaqqis tal-isforz u introduċiet regoli li permezz 
tagħhom l-Istati Membri kellhom jistabbilixxu “... sistema permanenti li tikkontrolla t-tiġdid 
tal-flotta. Din is-sistema ser tiddetermina, għal kull segment, il-proporzjonijiet ta’ dħul/ħruġ 
ta’ bastimenti li ser jiżguraw li l-kapaċità tas-sajd matul il-perjodu ser tinżel għal-livelli 
determinati” (l-Artikolu 6(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/413/KE). L-Istati Membri kellhom 
jissottomettu Programm ta’ Gwida Multiannwali Nazzjonali għall-flotot tas-sajd tagħhom, li l-
Kumissjoni kellha tevalwa u tapprova jekk jinstab li jkun f’konformità mal-għanijiet tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill.  

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/125/KE tas-16 ta’ Diċembru 1998 approvat il-Programm ta’ 
Gwida Multiannwali Irlandiż għall-perjodu bejn l-1997 u l-2001.  Skont l-Artikolu 2 ta’ din 
id-Deċiżjoni l-Istat Membru kellu jikkomunika għall-approvazzjoni s-sistema ta’ d-dħul/ħruġ 
ta’ bastimenti li kien qiegħed ifittex li jimplimenta taħt il-Programm ta’ Gwida Multiannwali.  
Għalkemm, skont ir-rekords tal-Kummissjoni, l-Irlanda nnotifikat l-iskema ta’ dħul/ħruġ 
tagħha, hi ma nnotifikatx l-iskema Mitluf fuq il-Baħar li hija s-suġġett ta’ din il-petizzjoni.  
Din l-informazzjoni ġiet ipprovduta wkoll lill-Parlament mill-Kummissjoni fit-tweġiba tagħha 
għall-mistoqsija bil-miktub mill-Membru Parlamentari Jim Higgins f’Jannar tal-2006 (E-
0171/06).  Fil-mistoqsija tiegħu l-Membru Parlamentari Higgins irrefera għad-denunzja tal-
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Ara r-rapport komplut tal-Ombudsman Irlandiż fuq:

http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-Reports/government-departments-other-public-

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ir-rapport tal-Ombudsman Irlandiż)
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Ombudsman Irlandiż tal-iskema Mitluf fuq il-Baħar bħala waħda “b’nuqqasijiet serji u 
żbaljata”.  Fir-risposta tagħha, il-Kummissjoni nnutat li ladarba l-iskema ma kinitx sottomessa 
mill-Irlanda, il-Kummissjoni ma “.... kinitx konxja mill-kundizzjonijiet ta’ din it-tip ta’ skema, 
tal-modi ta’ kif saret pubblika u d-data ta’ skadenza ffissata għall-applikazzjonijiet (u 
għaldaqstant) ma kinitx f’pożizzjoni li tevalwa jew tapprova l-iskema”. 

Madankollu, il-konformità ta’ din l-iskema mar-regoli tal-PKS, ma tistax tibqa’ tiġi evalwata 
għax f’dak iż-żmien il-Kummissjoni ma kellhiex il-possibbiltà li taċċerta jekk l-
implimentazzjoni tagħha kinitx ser tqiegħed f’riskju jew le l-ilħuq tal-miri tal-immaniġġjar 
tal-kapaċità. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tikkunsidrax il-bidu ta’ proċeduri ta’ ksur kontra l-Irlanda bħala xieraq.


