
CM\1022351MT.doc PE529.932v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.2.2014

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0005/2013, imressqa minn Hans-Werner Sperber, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-isparar tal-marguni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-għadd kbir ta’ marguni fil-Ġermanja jikkostitwixxi theddida għall-
istokkijiet tal-ispeċijiet ta’ ħut fil-periklu kif ukoll l-irziezet tal-ħut hemmhekk. Huwa jitlob li 
għandu jkun hemm permess għall-isparar tal-margun sabiex jerġa’ jinħoloq il-bilanċ 
ekoloġiku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant jindika li l-għadd kbir ta’ marguni fil-Ġermanja jikkostitwixxi theddida għall-
istokkijiet tal-ispeċijiet ta’ ħut fil-periklu kif ukoll għall-ħażniet tal-faċilitajiet tal-
akkwakultura, u jitlob permess biex jinqatlu dawn l-għasafar, li huma protetti mid- dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi1. Il-Kummissjoni hija konxja tal-ħsara serja li tista’ tiġi 
kkawżata mill-marguni għall-ħażniet tal-ħut.

L-Artikolu 9 tad- jistipula sistema ta’ deroga biex jiġu protetti l-interessi tas-sajd u tal-
akkwakultura minn ħsara serja mill-marguni. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu sħiħ mid-
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dispożizzjonijiet tad-deroga u ma jirrikjedux ftehim minn qabel mal-Kummissjoni qabel 
japplikaw id-derogi, iżda għandhom jaderixxu mal-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva. 

Il-Kummissjoni għadha kif ippubblikat dokument ta’ gwida dettaljat mhux vinkolanti intitolat 
“Il-Margun. L-applikazzjoni tad-derogi skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar l-
Għasafar 2009/147/KE”1. Dan id-dokument għandu l-għan li jiċċara l-kunċetti ewlenin tal-
Artikolu 9 relatati mal-protezzjoni tal-flora u tal-fawna u mal-prevenzjoni ta’ ħsara serja mill-
marguni. Dan joffri pariri prattiċi dwar kif l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw dawn il-
kunċetti.

Il-Kummissjoni qiegħda wkoll tappoġġja finanzjarjament proġett ta’ tliet snin dwar il-
“Ġestjoni Sostenibbli tal-Popolazzjonijiet tal-Marguni” bl-għan li jistabbilixxi Pjattaforma 
għall-ġbir ta’ informazzjoni xjentifika, u l-iskambju ta’ esperjenzi u tal-aħjar prattiki. Dan il-
proġett jinkludi t-twettiq ta’ għadd komprensiv tal-popolazzjonijiet tal-marguni matul il-
perjodi tat-tgħammir u tax-xitwa. Dan il-proġett aktarx li jkun finalizzat sas-sajf tal-2014 u se 
jifforma l-bażi għal iktar diskussjonijiet mal-Istati Membri u mal-partijiet interessati sabiex 
jivvalutaw il-ħtieġa għal aktar azzjoni inkluża strateġija pan-Ewropea għall-ġestjoni 
sostenibbli tan-numru ta’ marguni. 

Pjattaforma għall-iskambju u t-tixrid ta’ informazzjoni teknika dwar soluzzjonijiet għat-
tnaqqis tal-impatt tal-Margun fuq is-sajd, il-ħażniet tal-ħut u l-akkwakultura fl-UE hija 
disponibbli fuq: 

Konklużjonijiet

F’każijiet fejn il-popolazzjoni tal-margun tikkawża ħsara serja lill-ħażniet tal-ħut, l-Istat 
Membru huwa intitolat li jieħu azzjoni biex inaqqas il-popolazzjoni tal-margun skont l-
Artikolu 9 tad-Directive 2009/147/EC. L-ebda ftehim minn qabel mal-Kummissjoni ma huwa 
meħtieġ.
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