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Suġġett: Petizzjoni 1537/2010, ippreżentata mit-tim ta’ Sea Life bl-isem “The 
Sharkbait Reef”, ta’ nazzjonalità Brittannika, flimkien ma’ 112-il firma, 
dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-prattika krudili tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar, li 
tinvolvi l-qtugħ tax-xewka qabel ma l-klieb il-baħar jintefgħu fil-baħar u jitħallew jegħrqu. Fl-
Asja, b’mod partikolari, hemm domanda kbira għax-xewka tal-klieb il-baħar għaliex biha 
jagħmlu s-soppa tax-xewka tal-klieb il-baħar, meqjusa li għandha l-karatteristika li tfejjaq. Il-
petizzjonanti jargumentaw li l-klieb il-baħar huma predaturi estremament ta’ valur fl-
ekosistema marina u li qed jiġu estinti b’riżultat ta’ sajd żejjed. Huma jsostnu li terz tal-klieb 
il-baħar huma kollha f’riskju li jiġu estinti u li l-Ewropa għandha r-regolamenti l-inqas stretti 
fid-dinja dwar il-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar. Għalhekk qed jagħmlu pressjoni biex 
jiġu introdotti regoli iktar stretti dwar il-projbizzjoni ta’ din il-prattika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Marzu 2011. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1185/2003 jipprojbixxi t-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-
baħar (il-prattika tat-tneħħija tax-xewka fuq il-bastiment u r-rimi tal-bqija tal-klieb il-baħar) 
mingħajr eżenzjonijiet. Jipprojbixxi wkoll it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar fuq il-
bastimenti. Madankollu, b’deroga, ir-Regolament jippermetti lill-Istati Membri joħorġu 
‘permessi tas-sajd speċjali’ għal bastimenti, fejn intweriet il-kapaċità li jintużaw il-partijiet 
kollha tal-klieb il-baħar u fejn il-ħtieġa għall-ipproċessar separat fuq il-bastiment tax-xewka 
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tal-klieb il-baħar u l-bqija tal-partijiet tagħhom tkun ġiet iġġustifikata. Dawn il-permessi 
jippermettu li l-pinen jitneħħew mill-kelb il-baħar fuq il-bastimenti, sakemm jaderixxu mal-
kundizzjonijiet stretti (inkluż ir-rekwiżit li jinżammu l-karkassi kollha u jitwasslu l-art) 
imfassla biex ikun jista’ jsir il-kontroll rilevanti.

Fi Frar 2009, meta l-Kummissjoni adottat il-Pjan ta’ Azzjoni Internazzjonali dwar il-Klieb il-
baħar, kellha l-intenzjoni temenda dan ir-Regolament, sabiex ittejjeb il-kontroll u tiżgura l-
ġestjoni sostenibbli tal-għadd tal-klieb il-baħar. Bħala parti mill-proċess ta’ emenda, il-
Kummissjoni wettqet konsultazzjoni pubblika mill-15 ta’ Novembru 2010 sal-21 ta’ Frar 
2011. 

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tressaq proposta biex temenda r-regolament sal-aħħar 
tal-2011.


