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Suġġett: Petizzjoni 0668/2011, imressqa minn H-J. R., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar is-sajd bil-ħrapen f’Korsika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ta’ spiss joqgħod f’Korsika, fejn jipprattika d-delizzju tiegħu, l-għadis. Matul 
dawn l-aħħar snin, huwa nnota li ċerti tipi ta’ ħut, li kienu prattikament sparixxew, qed 
jirritornaw gradwalment u qed jiżdiedu fl-għadd. Madankollu, il-petizzjonant jinsab imħasseb 
dwar it-tendenza li dejjem tiżdied fost id-dilettanti tal-għadis li jaqbdu l-ħut bl-użu tal-ħrapen.
Jirreferi għal turisti Taljani li jistadu b’mod kważi professjonali b’għadd ta’ ħrapen, jet skis u 
karozzi mgħammra bi friġġijiet. Skont il-petizzjonant, dawn it-turisti jiġu primarjament fil-
ħarifa, meta m’għadhomx qed jitwettqu kontrolli. Il-petizzjonant jibża’ li l-istokkijiet tal-ħut li 
qed jirkupraw huma mhedda minn dan it-tip ta’ sajd, li jagħmel ħsara lis-sajjieda professjonali 
ta’ Korsika. Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu azzjoni biex iwaqqaf is-sajd 
bil-ħrapen, li huwa ta’ ħsara.

2. Ammissibiltà

Declared admissible on 21 October 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjonant qed jallega li s-sajd bil-foxxna li jsir f’Korsika jinkludi attivitajiet ta’ sajd 
illegali bi spear-guns użati flimkien ma’ apparat tan-nifs taħt il-baħar (aqualung). 

Il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma li tali prattiki tas-sajd diġà huma pprojbiti permezz 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-
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“Regolament tal-Mediterran”). 

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament tal-Mediterran, fir-rigward tas-sajd 
bħala passatemp, l-Istati Membri għandhom jirregolaw is-sajd ta’ taħt l-ilma bl-ispear-guns 
b’mod partikolari biex jissodisfaw l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 8(4) (jiġifieri, jistgħu 
jadottaw regoli anki aktar stretti).  Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Mediterran 
japplikaw għall-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll iċ-ċittadini u l-bastimenti 
tagħhom li joperaw fil-Baħar Mediterran. Konsegwentement, iż-żewġ pajjiżi kkonċernati 
minn din il-petizzjoni, jiġifieri Franza u l-Italja huma taħt l-obbligu li jinfurzaw id-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq. 

Il-petizzjonant għalhekk huwa mistieden jipprovdi kull element addizzjonali (jiġifieri, ritratti 
meħuda) biex jiddokumenta l-allegazzjoni tiegħu jekk il-prattika li osserva hijiex fil-fatt dik 
ipprojbita mir-Regolament tal-Mediterran. Jekk dawn iċ-ċirkostanzi jiġu kkonfermati, il-
Kummissjoni se tieħu passi xierqa biex tinvestiga l-każ mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri kkonċernati. 

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-kontroll, għalkemm skont il-Politika Komuni tas-Sajd ir-
reponsabilità ewlenija għall-kontroll u l-infurzar hija f’idejn l-Awtoritajiet tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li huwa tal-akbar importanza li l-Istati Membri kollha 
jiżguraw konformità mar-regoli applikabbli fiż-żona tal-Mediterran.  

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni qed twettaq ispezzjonijiet regolari fl-Istati Membri biex 
tivvaluta il-politika ta’ kontroll tagħhom u tanalizza l-mod kif jimplimentaw ir-regoli. L-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant hija utli ħafna f’dan ir-rigward u l-Kummissjoni se 
tagħmel l-aħjar użu minnha għall-qafas tal-istrateġija ta’ ispezzjoni tagħha.

Fi kwalunkwe każ, jekk jiġi kkonfermat ksur tal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni mhux se taħsibha 
darbtejn biex tieħu l-miżuri neċessarji, inkluż proċediment ta’ ksur, biex tiżgura li terġa’ 
tinkiseb konformità sħiħa. 

Il-Kummissjoni taqsam it-tħassib tal-petizzjonant dwar il-bżonn li jiġi żgurat l-irkupru 
adegwat tal-istokkijiet tal-ħut fil-Mediterran u li tieħu miżuri xierqa għal dan l-iskop. 

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-petizzjonant għad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Mediterran, li introduċa inter alia miżuri tekniċi u 
projbizzjonijiet biex jiġi regolat is-sajd, inkluż is-sajd bħala passatemp, fil-Mediterran.


