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Ġermaniża, dwar l-importazzjoni ta’ ħut ħaj fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jaħseb li għandu jkun hemm projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ ħut ħaj fl-
Ewropa minħabba li l-istokkijiet tal-ħut qed jiġu mhedda b’sajd eċċessiv u l-ħsara li ssir lill-
iskoll tal-qroll. Skont il-petizzjonant, il-ħut maħsub għall-esportazzjoni jinqabad bl-użu ta’ 
gassijiet tossiċi illi mhux biss huma dannużi għall-ħut iżda wkoll għas-sajjieda. Barra dan, il-
petizzjonant jirrimarka li proporzjon kbir tal-ħut imut qabel jilħaq id-destinazzjoni tiegħu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 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-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-
Periklu (CITES) hija implimentata fl-UE permezz tar-Regolamenti dwar il-Kummerċ tal-
Organiżmi Slavaġ, inkluż ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ 
speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom.  Numru ta’ speċijiet ta’ ħut 
huma inklużi fl-Annessi għal dak ir-Regolament (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:EN:NOT) u l-kummerċ 
f’dawk l-ispeċijiet huwa għaldaqstant irregolat, inkluż fil-każ ta’ diversi speċijiet ta’ ħut importat 
fl-UE mx-Xlokk tal-Asja.   
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Il-kummerċ fl-ispeċijiet fl-Anness huwa ġeneralment projbit, u l-kummerċ fl-ispeċijiet fl-Anness 
B huwa possibbli taħt kundizzjonijiet stretti, inkluż li l-kummerċ internazzjonali m’għandux 
ikollu impatt detrimentali fuq l-istatus ta’ konservazzjoni ta’ dawk l-ispeċijiet fis-selvaġġ.  Ħut 
ħaj importat fl-UE għandu jiġi preparat, imċaqlaq u trattat b’mod li jimminimizza r-riskju ta’ 
feriti, ħsara għas-saħħa jew trattament krudili u f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport.

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib il-livelli tal-kummerċ u l-istatus bijoloġiku 
ta’ dawn l-ispeċijiet; meta jqumu dubji dwar jekk il-kummerċ internazzjonali huwiex sostenibbli, 
jiġu stabbiliti u formalizzati sospensjonijiet fuq il-kummerċ permezz tar-“Regolament dwar  is-
Sospensjonijiet” (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:EN:NOT) li jiġi aġġornat 
regolarment mill-Kummissjoni.  Attwalment, l-importazzjonijiet fl-UE ta’ humphead wrasse
(Cheilinus undulatus) mill-Indoneżja ġew sospiżi mill-2006.

Il-Kummissjoni hija madankollu konxja mill-fatt li t-traffikar fl-organiżmi slavaġ, inkluż il-
kummerċ illegali fl-ispeċijiet tal-ħut, għadha kwistjoni miftuħa u fi Frar 2014 ippubblikat 
Komunikazzjoni biex tikkonsulta l-partijiet interessati dwar jekk il-politika attwali tagħha kontra 
t-traffikar tal-organiżmi slavaġ hijiex effiċjenti biżżejjed u jekk u kif tista’ tiġi żviluppata iżjed.

Konklużjoni

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant biex jieħu sehem fl-eżerċizzju ta’ 
konsultazzjoni li tnieda fi Frar 2014 u jaqsam informazzjoni addizzjonali li jista’ jkollu rigward l-
importazzjonijiet tal-ħut ħaj fl-UE.


