
CM\838890MT.doc PE452.745v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

10.11.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0443/2010, ippreżentata minn Salvatore Murru, ta’ nazzjonalità 
Taljana, flimkien ma’ 6 firem, dwar ir-regoli Ewropej rigward il-qabdiet 
inċidentali ta’ tonn

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li huwa involut fis-sajd fuq skala żgħira viċin il-kosta, jesprimi tħassib dwar 
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament KE Nru 302/2009 li jirrikjedu li l-qabdiet inċidentali ta’ 
tonn għandu jinbiegħ. Huwa jindika li l-proċedura għall-ħatt l-art u għall-bejgħ ta’ tonn 
mhijiex prattika u wisq ingombranti għas-sajjieda fuq skala żgħira viċin il-kosta, minħabba li 
t-tonn jista jinħatt l-art biss f’portijiet indikati, u dan jinvolvi vjaġġ ta’ 70 mil nawtiku għall-
petizzjonant f’bastiment żgħir mingħajr faċilitajiet ta’ tkessiħ. Għalhekk, huwa jitlob li l-port 
fejn jirresjedi hu jiġi indikat bħala port għall-ħatt l-art tat-tonn. Barra minn dan, huwa 
mhuwiex sodisfat bil-limitu ta’ 750kg għall-bejgħ tat-tonn matul l-istaġun tas-sajd, u 
jargumenta li mhux ġust li l-istess limitu japplika kemm għal bastimenti tas-sajd ta’ ħames 
metri kif ukoll għal bastimenti ta’ 12-il metru b’ekwipaġġ ta’ tlieta.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 6 Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Novembru 2010.
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F’konformità mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ1, operazzjonijiet ta’ ħatt jew trasbord huma permessi 
biss f'portijiet innominati mill-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru. Barra minn hekk, 
biex port ikun innominat bħala tali, l-Istat Membru tal-port għandu jindika l-ħinijiet u l-
postijiet permessi għall-ħatt u t-trasbord u jiggarantixxi kopertura sħiħa bl-ispezzjoni, tul il-
ħinijiet kollha u fil-postijiet kollha tal-ħatt. Kull stat membru għandu mbagħad jibgħat lill-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’ kull sena lista ta’ portijiet innominati.

Il-Kummissjoni tikkonferma li l-port ta’ Santa Teresa Gallura mhux fil-lista ta’ portijiet 
innominati għas-sena 2010 u l-inklużjoni tal-port fil-lista hija kompetenza esklużiva tal-
awtoritajiet Taljani. 

Rigward il-limitu tal-piż għall-bejgħ tat-tonn, stabbilit f’limitu ta’ 750kg, il-Kummissjoni 
tixtieq tfakkar li m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-piż minimu tal-ħatt tat-
tonn u li din hija miżura nazzjonali li dwarha l-Kummissjoni m'għandha l-ebda kumment 
x’tagħmel. 

                                               
1 L-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 tas-6 ta’ April 2009 li jistabbilixxi pjan multi-
annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemeda r-Regolament (KE) Nru 
43/2009 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1559/2007


