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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0773/2009 0773/2009, imressqa mis-Sur Sandro Mizzi, ta’ 
ċittadinanza Maltija, f’isem l-Assoċjazzjoni tas-Sajd bil-Ħarpun (Harpoon 
Fishing Association), dwar il-liċenzji tas-sajd disponibbli f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jisfida r-regolament dwar il-liċenzji tas-sajd, filwaqt li jargumenta li f’Malta 
kien ikun hemm tip wieħed biss ta’ liċenzja li ma tiddistingwix bejn il-prattiki tas-sajd. Il-
petizzjonant isostni li d-dħul tiegħu u ta’ familji Maltin oħra, li tradizzjonalment iddependew 
fuq is-sajd bil-ħarpun, jinsab mhedded mis-sistema tal-linċenzjar il-ġdida. Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jinterveni sabiex jiżgura li s-sajd tradizzjonali jkun jista’ jkompli 
jsir f’Malta.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonant la jipprovdi dokumenti li jappoġġjaw l-istqarrija tiegħu u lanqas gwida ċara 
dwar liema Regolament u tagħmir tas-sajd qed jirreferi għalihom. Lanqas mhuwa ċar jekk 
għalih is-sajd hux mezz ta’ għajxien jew passatemp.

Il-Kummissjoni tassumi li hu qed jirreferi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 
tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar miżuri ta’ ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-
sajd fil-Baħar Mediterran, li daħal fis-seħħ kmieni fl-2007. Dan ir-regolament ma 
jipprojbixxix is-sajd bil-ħarpun, li huwa prattika tas-sajd residwa li tintuża b’mod marġinali 
għal speċijiet pelaġiċi kbar bħall-pixxispad u t-tonn.
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Min-naħa l-oħra, jekk qed jirreferi għall-użu ta’ xkubetti li jisparaw foxxna (spear-guns), din 
il-prattika fis-sajd hija pprojbita jekk tintuża flimkien ma’ apparat li bih tkun tista’ tieħu nifs 
taħt il-baħar (akkwalung) jew billejl minn inżul ix-xemx sal-għabex.

Madankollu, is-sajjieda jistgħu jkomplu jużaw l-ixkubetti li jisparaw foxxna matul il-ġurnata 
u sakemm ma jintużax akkwalung.

Sajd bl-ixkubetta għall-ħut tal-qiegħ, għalhekk, jista’ jsir skont il-kondizzjonijiet li ssemmew 
fuq u sakemm amministrazzjoni nazzjonali ma tkunx iddeċiedet mod ieħor.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjonant ipprovda dokumenti ta’ appoġġ biex juri li hu sajjied professjonali. Skont id-
dikjarazzjoni tiegħu, huwa jwettaq sajd bl-ixkubetti li jisparaw foxxna flimkien ma’ apparat li 
bih tkun tista’ tieħu nifs taħt il-baħar (akkwalung). 

Din il-prattika tas-sajd mhijiex konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(4) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar miżuri ta’ 
ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (ir-
“Regolament dwar il-Mediterran”), li jipprojbixxi l-ixkubetti li jisparaw foxxna jekk jintużaw 
flimkien ma’ apparat li bih tkun tista’ tieħu nifs taħt il-baħar (akkwalung) jew billejl minn 
inżul ix-xemx sal-għabex. Din il-prattika tas-sajd hija fil-fatt effiċjenti wisq biex taqbad 
kampjuni adulti ta’ ħafna speċijiet, saħansitra fix-xquq fejn jistgħu jistaħbew. Barra minn 
hekk, hemm ċans ta’ prattiki tas-sajd illegali min-naħa ta’ eluf ta’ sajjieda dilettanti. 
Minħabba l-ammont kbir ta’ persuni li jistgħu jagħmlu dan it-tip ta’ sajd u l-firxa ta’ postijiet 
għal għadis possibbli, huwa impossibbli li jiġu żgurati l-kontroll u l-monitoraġġ tal-qbid. 

Għaldaqstant, l-attività tas-sajd iddikjarata mill-petizzjonant hija illegali u ma tistax tkompli 
titwettaq; madankollu, il-petizzjonant jista’ jkompli jipprattika s-sajd bl-ixkubetti li jisparaw 
foxxna bil-kondizzjoni li ma jintuża ebda akkwalung u matul il-ġurnata biss. 

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament dwar il-Mediterran, fir-rigward tas-
sajd rikreattiv, l-Istati Membri għandhom jirregolaw is-sajd taħt l-ilma bl-ixkubetti li jisparaw 
foxxna, b’mod partikolari biex jissodisfaw l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 8(4) (jiġifieri huma 
jistgħu jadottaw regoli ulterjorment stretti). 

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Mediterran japplikaw għall-Istati Membri kollha tal-
Unjoni Ewropea, kif ukoll għaċ-ċittadini tagħhom u l-bastimenti li joperaw fil-Baħar 
Mediterran. 

Ir-restrizzjonijiet tas-sajd bi xkubetti li jisparaw foxxna għandhom għaldaqstant jiġu rispettati 
f’Malta u f’Ċipru wkoll.

Il-petizzjonant jidher li qed isostni li f’Ċipru, is-sajd bi xkubetti li jisparaw foxxna flimkien 
mal-akkwalung huwa permess. Għaldaqstant, huwa mistieden jipprovdi kwalunkwe element 
addizzjonali biex jiddokumenta l-allegazzjoni tiegħu. Jekk iqis li jkun meħtieġ, jista’ wkoll 
iressaq ilment. Għal dan l-għan, il-petizzjonant huwa mistieden jikkonsulta l-websajt: 
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http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011 (REV II).

Waqt il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-14 ta’ April, is-Sur Simon Busuttil, MEP, 
argumenta li l-Kummissjoni għandha tipprovdi alternattiva lill-petizzjonant ladarba l-mezz ta’ 
għajxien tiegħu sar illegali f’salt.

B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni ntalbet tipprovdi lill-petizzjonant b’informazzjoni 
addizzjonali dwar possibilitajiet ta’ kumpens. 

Il-Kummissjoni tixtieq tispjega li l-prattika tas-sajd normalment imwettqa mill-petizzjonant 
(is-sajd bi xkubetti li jisparaw foxxna) hija pprojbita mill-Artikolu 8(4) tar-Regolament dwar 
il-Mediterran jekk tintuża flimkien ma’ apparat li bih tkun tista’ tieħu nifs taħt il-baħar 
(akkwalung) jew billejl minn inżul ix-xemx sal-għabex. 

Ir-Regolament dwar il-Mediterran ilu fis-seħħ minn Jannar 2007 u japplika għall-pajjiżi 
Mediterranji kollha tal-UE. Mhi prevista l-ebda deroga mill-projbizzjoni tas-sajd bi xkubetti li 
jisparaw foxxna flimkien ma’ akkwalung. Dan jiżgura kundizzjonijiet indaqs għas-sajjieda 
mill-pajjiżi kollha tal-UE madwar il-Mediterran. 

Il-Kummissjoni tikkondividi t-tħassib soċjali u ekonomiku tal-petizzjonant. F’dan ir-rigward, 
il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-possibilitajiet ta’ finanzjament li jeżistu fil-
qafas tal-Fond Ewropew għas-Sajd (FES, stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill Nru 1198/2006 
tas-27 ta’ Lulju 2006), u b’mod partikolari l-appoġġ finanzjarju għall-iżvilupp soċjali, 
ekonomiku, u ambjentali tal-komunitajiet tas-sajjieda bil-għan li jiddiversifikaw l-attivitajiet 
ekonomiċi tagħhom.

Huwa fid-diskrezzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni nazzjonali tal-FES rilevanti li tiddeċiedi dwar 
l-allokazzjoni ta’ fondi adegwati skont id-dispożizzjonijiet tal-Programm Operazzjonali għas-
Sajd.
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