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Subject: Petizzjoni 1392/2008, ippreżentata minn Martin Kerin, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar il-Politika Komuni tas-Sajd u s-sajd bl-għeżula tal-kurrent 
(driftnets)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ma jaqbilx mal-projbizzjoni tal-qbid tas-salamun bl-għeżula tal-kurrent fl-
ibħra Irlandiżi. Huwa jgħid li, minkejja li hemm ammont kbir ta’ salamun fin-naħa tal-Lbiċ  
tal-Irlanda, il-kwota tal-qbid tas-salamun naqset b’terz. Huwa jafferma li dan ma kienx 
ibbażat fuq riċerka xjentifika iżda fuq l-istennija li x-xjenza se tappoġġja dan it-tnaqqis fil-
futur. Huwa jkompli jgħid li mhux is-sajd bl-għeżula tal-kurrent iżda t-trobbija tas-salamun li 
huwa ta’ periklu għall-stokkijiet tas-salamun. Flimkien ma’ dan jinnota wkoll li t-trobbija tas-
salamun fuq firxa wiesgħa hija ta’ periklu għas-salamun selvaġġ minħabba li hemm parassit li 
jattakka lis-salamun selvaġġ żgħir. Il-petizzjonant jidhirlu li l-kontroll fuq l-ibħra Irlandiżi 
għandu jerġa’ jmur f’idejn l-industrija tas-sajd Irlandiża biex tkun tista’ tibqa’ ħajja u topera 
b’mod sostenibbli, u biex it-tradizzjonijiet u l-kultura Irlandiżi jistgħu jkunu preservati. Fil-
fehma tiegħu l-Politika Komuni għas-Sajd hija inadegwata u tiddiskrimina kontra s-sajjieda 
Irlandiżi li huma favur il-kontroparti Ewropej, u hu jħoss li t-tibdiliet fundamentali għandhom 
jiżdiedu mal-politika biex ma jħallux li s-sajjieda Irlandiżi jinqerdu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Il-Kummissjoni tagħraf il-fatt li s-sajd bl-għeżula tal-kurrent ma kienx l-uniku theddida għall-
popolazzjonijiet tas-salamun. Id-degradazzjoni ambjentali li tolqot l-aktar il-kwalità u l-
idrografija ta’ korsiji ta’ ilma ħelu, kif ukoll l-interazzjonijiet ma’ attivitajiet ekonomiċi bħall-
akkwakultura (l-aktar minħabba riskji relatati mal-ħarba ta’ salamun imrobbi jew it-
trażmissjoni reċiproka potenzjali ta’ mard u minħabba parassiti bħal ħnieżer l-art tal-baħar), 
tista’ wkoll ikollha funzjoni importanti għas-sopravvivenza ta’ stokkijiet ta’ salamun. Bħalissa 
qed isir progress importanti biex dawn it-theddidiet ikunu indirizzati, speċjalment fil-qasam 
tal-interazzjonijiet mal-akkwakultura, iżda t-theddida li jġib miegħu s-sajd ta’ stokkijiet 
imħallta tibqa’ b’mod partikolari toħloq tħassib, l-aktar minħabba li l-effetti tiegħu huma 
imprevedibbli. 

Il-kwistjoni ta’ sajd fuq il-baħar bl-għeżula tal-kurrent kienet ukoll is-suġġett ta’ dibattitu 
estensiv f’dawn l-aħħar snin. F’Mejju 2006, il-Kummissjoni ħarġet rapport tekniku dwar is-
suġġett1 li jiddeskrivi s-sajd eżistenti, il-problemi li jolqtuh, ir-reġimi differenti ta’ maniġment 
stabbiliti minn Stati Membri, u l-approċċi possibbli biex is-sitwazzjoni titjieb. Fil-qosor, il-
problema hija dwar il-karattru mħallat ta’ dawn is-sajdiet, li bihom inqabad b’mod 
indiskriminat salamun ta’ oriġini differenti, u b’hekk kien hemm riskju għal dawk l-istokkijiet 
ta’ salamun li jmorru lil hinn minn limiti bijoloġiċi sikuri, inklużi dawk fi xmajjar mhux tal-
Irlanda. Għadd ta’ stokkijiet tas-salamun f’kundizzjoni ħażina kienu suġġetti għal miżuri biex 
jerġgħu jieħdu saħħithom bl-applikazzjoni tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni
tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. Kien hemm riskju li l-effikaċja ta’ dawn il-
miżuri kienet ser tiġi kkanċellata bil-qbid tas-salamun fuq il-baħar qabel ma jasal fix-xmajjar 
fejn jgħix biex ibid. L-għażla ppreferuta msemmija fir-rapport kienet li r-responsabilità 
titħalla f’idejn l-awtoritajiet ta’ Stati Membri, minħabba li kważi s-sajd kollu jsir f’ibħra 
territorjali u li zoni tas-sajd ma jinqasmux bejn bastimenti tas-sajd minn Stati Membri 
differenti.

L-awtoritajiet Irlandiżi ħadu d-deċiżjoni li jipprojbixxu dawn is-sajdiet imħallta wara proċess 
twil ta’ konsultazzjoni u eżami tal-għażliet kollha possibbli, u ddeċidew li jinkludu 
mekkaniżmu ta’ kumpens għal dawk li jitilqu s-sajd.

L-għeżula tal-kurrent kienu jintużaw fl-Irlanda matul Ġunju u Lulju biss għal erbat ijiem fil-
ġimgħa, iżda dan l-istaġun kemxejn qasir għas-sajd kien jikkostitwixxi kontribut importanti
fl-ekonomija ta’ ċerti setturi tal-komunitajiet ta’ sajd fuq skala żgħira fl-Irlanda. Ta’ min 
jisħaq li għadd ta’ sajjieda bl-għeżula tal-kurrent kienu sajjieda dilettanti u għal dawn in-nies
it-telfa ta’ din l-attività ma kinitx daqshekk drammatika daqs kemm kienet għal dawk li kienu 
verament jiddependu ekonomikament minn dan ix-xorta ta’ sajd. Dawn tal-aħħar jidher li 
fittxew sajd alternattiv iżda sabu sitwazzjoni xejn tajba ta’ ftit stokkijiet suġġetti għal kwota 
żgħira ta’ sajd, jew prezzijiet baxxi. Minħabba dan kollu dawn l-operazzjonijiet ġodda ta’ sajd 
ma kinux vijabbli, l-aktar wara l-kriżi tal-fjuwil tal-2008 u d-diffikultajiet finanzjarji li ġew 
wara.

Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-kriżi fis-settur tas-sajd fl-Irlanda, bħal f’ħafna Stati Membri 
oħra, hija ta’ natura strutturali, li ta’ sikwit tkompli teħżien minħabba kriżijiet temporanji u 
rikurrenti bħal dawk relatati mal-prezzijiet tal-fjuwil u tal-ħut. Bħala problema strutturali, 
jeħtiġilha soluzzjonijiet strutturali bil-għan li r-riżorsi eżistenti ta’ ħut jitqassmu mill-ġdid 

                                               
1 Rapport dwar Sajd ta’ Stokkijiet Imħallta ta’ Salamun f’Ibħra Komunitarji fl-Atlantiku, SEC(2006)590
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f’settur iżgħar tas-sajd. L-għażla kif dan it-tqassim ikun ta’ vantaġġ jew żvantaġġ għal parti 
waħda jew l-oħra mis-settur taqa’ kompletament fil-kompetenza tal-awtoritajiet Irlandiżi.

Dwar dak li għandu x’jaqsam mal-allegata diskriminazzjoni mill-Politika Komuni tas-Sajd 
(PKS) kontra l-Irlanda, il-Kummissjoni ma taqbel xejn ma’ sitwazzjoni bħal din. Meta 
ddaħħlet il-PKS, kienu tqiesu għal kollox l-interessi leġittimi tal-Irlanda li tkun żviluppata l-
industrija tagħha tas-sajd (l-hekk imsejħin Preferenzi tal-Aja) u kienu ppriservati, sena wara 
oħra, matul il-proċess ta’ allokazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ sajd lil Stati Membri f’għamla ta’ 
kwoti ta’ qbid. 

Fl-aħħar nett, dwar it-talba tal-petizzjonant biex il-komunità tas-sajd Irlandiża tikseb mill-ġdid 
il-kontroll tal-ibħra Irlandiżi, għandu jkun enfasizzat li, dwar dak li għandu x’jaqsam mas-sajd 
tas-salamun, il-maġġoranza kbira tal-miżuri ta’ tmexxija li jeżistu bħalissa fil-prattika huma r-
responsabilità tal-Irlanda. Dan huwa minħabba ċ-ċirkostanza speċjali li m’hemmx 
kompetizzjoni ma’ sajjieda ta’ Stati Membri oħra għaz-zoni tas-sajd madwar il-gżira. 
Sitwazzjoni simili hija dik, sa ċertu punt, għall-għadd ta’ sajd ġewwa l-pajjiż, inkluż dak li 
jikkostitwixxi alternattiva għal dak li qabel kien isir bħal-għażula tal-kurrent.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tista’ tifhem id-diffikultajiet li l-flotta tas-sajd bl-għażula tal-kurrent qed 
tiltaqa’ magħhom wara l-projbizzjoni tal-għażula tal-kurrent ordnata mill-awtoritajiet Irlandiżi 
f’Novembru 2007. Il-Kummissjoni tqis ukoll li dawn id-diffikultajiet joħorġu minn problema 
strutturali ta’ żbilanċ bejn, min-naħa l-waħda, id-daqs tal-flotot u l-qawwa tagħhom għas-sajd, 
u, min-naħa l-oħra, l-opportunitajiet ta’ sajd għad-dispożizzjoni tagħhom. Barra minn dan, 
m’hemmx raġuni biex wieħed jaħseb li l-PKS tittratta lill-Irlanda b’mod diskriminatorju. Fl-
aħħar nett, il-mezzi biex tinstab soluzzjoni għal din il-problema huma, b’mod predominanti, 
f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali. 


