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Suġġett: Petizzjoni 100/2009, imressqa minn Nadine Hopp, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-esportazzjoni ta’ qbid illegali minn bastimenti Ċiniżi tas-
sajd fl-ilmijiet tal-Gana lejn l-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għal rapport televiżiv dwar it-traskuraġni fl-attivitajiet sostenibbli tas-
sajd, il-piż minimu u l-protezzjoni tal-ispeċi murija minn bastimenti Ċiniżi tas-sajd fl-ilmijiet 
tal-Gana, u li juri li t-tonn u l-lingwat li jinqabdu b’dan il-mod sussegwentement jinbiegħu fl-
Ewropa bħala qabdiet legali. Il-petizzjonanta qed tindika li l-ammonti involuti huma madwar 
400 tunnellata kull sena, waqt li turi li l-Ghana ma tistax tgħassess l-ilmijiet tagħha b’mod 
adegwat. Hi tal-fehma li l-UE għandha tieħu l-miżuri biex tipprevjeni dawn l-attivitajiet 
illegali tas-sajd, waqt li targumenta li huwa fl-interess tal-Ewropa li tippromwovi s-sajd 
sostenibbli u li timporta biss qabdiet legali. Hija qed titlob li jkun hemm investigazzjoni, 
flimkien ma’ numru ta’ miżuri, inklużi informazzjoni u verifika tas-sitwazzjoni li qed jiffaċċja 
l-Gvern tal-Gana, u li din il-kwistjoni tkun inkluża f’laqgħat bilaterali maċ-Ċina, f’tentattiv 
biex jitwaqqfu l-prattiki kurrenti tas-sajd u li l-UE timponi restrizzjonijiet dwar l-
importazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-Kummissjoni tikkunsidra l-ġlieda kontra s-sajd illegali bħala waħda mill-prijoritajiet 
tagħha. Sabiex jinkiseb dan l-għan, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ 
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Settembru 20081 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġixxi u 
telimina sajd illegali, mhux irrappurat u mhux irregolat (ir-Regolament IUU) daħal fis-seħħ fl-
1 ta’ Jannar 2010. Dan l-istrument japplika għall-prodotti tas-sajd tal-baħar kollha fejn hemm 
rabta mal-Unjoni Ewropea permezz tal-kummerċ, jew tas-sajd minn ċittadini tal-UE.

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti li ġejjin fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma 
mill-petizzjonanta.

i. Ir-Regolament IUU, fl-Artikolu 2(2)(a) tiegħu, jiddefinixxi s-“sajd illegali” bħala 
attività mwettqa minn bastimenti tas-sajd nazzjonali jew barranin fl-ilmijiet marittimi 
taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat, mingħajr il-permess ta’ dak l-Istat, jew bi ksur tal-liġijiet 
u r-regolamenti tiegħu. L-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament IUU jiddefinixxi, inter alia, 
il-bastimenti tas-sajd IUU bħala dawk li qed jistagħdu mingħajr awtorizzazzjoni jew 
permess maħruġin mill-Istat tal-bandiera.

ii. L-Artikolu 12 tar-Regolament IUU jistqarr li l-kummerċ mal-UE ta’ prodotti tas-sajd 
miksubin mis-sajd IUU għandu jiġi projbit. Biex tiġi żgurata l-effettività ta’ din il-
projbizzjoni, il-prodotti tas-sajd għandhom jiġu impurtati biss fl-UE meta jkunu 
akkumpanjati minn ċertifikat tal-qbid. Permezz ta’ dan l-istrument, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat tal-bandiera tal-bastimenti tal-qbid għandhom jiċċertifikaw li l-
qbid ikkonċernat sar f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti, u mal-miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni internazzjonali applikabbli.

Il-Kummissjoni se tkompli teżamina l-kwistjoni bl-għan li ssib elementi fattwali sabiex tniedi 
u tikkoordina investigazzjonijiet fil-livell tal-UE:

a. Skont is-sistema ta’ assistenza reċiproka stabbilita mir-Regolament (KE) 1010/2009, 
il-Kummissjoni tista’ tordna lill-Istati Membri biex jinvestigaw il-flussi tal-kummerċ u 
l-attivitajiet tal-bastimenti kkonċernati. F’dan il-qafas, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
lill-Istat tal-bandiera biex jipprovdi kwalunkwe kjarifiki relevanti fir-rigward tal-
kundizzjonijiet li taħthom qed joperaw il-bastimenti tiegħu fiż-Żona Ekonomika 
Esklussiva tal-Gana.

b. Imbagħad, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni r-riżultat tal-
investigazzjonijiet tagħhom.

c. Fl-aħħar nett, jekk xi bastimenti jiġu identifikati li huma involuti fis-sajd IUU, dawn 
jistgħu jitqiegħdu fil-lista tal-bastimenti IUU tal-UE. Bastimenti tas-sajd elenkati fil-
lista tal-bastimenti IUU tal-UE mhumiex awtorizzati jikkummerċjalizzaw prodotti tas-
sajd mal-UE.

Konklużjonijiet
Jekk il-petizzjonanta għandha kwalunkwe informazzjoni dettaljata oħra li tindika li qed ikun 
hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE, il-Kummissjoni tista' tkun f'pożizzjoni li tiżgura segwitu 
aħjar tal-petizzjoni.

Bħalma diġà għamlet f’pajjiżi oħra li ġew irrappurtati bħala pajjiżi li qed iwettqu attivitajiet 
suspettati bħala sajd illegali minn bastimenti barranin, il-Kummissjoni se tikkunsidra l-
possibilità li titlob lill-Gana tipprovdi kwalunkwe informazzjoni affidabbli li tista’ tiġi 
sfruttata għall-iskopijiet ta’ investigazzjonijiet u azzjonijiet ulterjuri kif deskritt hawn fuq.
                                               
1 ĠU L286, 29.10.2008 p.1.
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4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

Flimkien mal-ewwel komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi aġġornament 
dwar l-implimentazzjoni attwali tar-Regolament IUU. 

Ir-Regolament IUU għandu l-għan li jipprevjeni t-tqegħid fis-suq ta' prodotti IUU fl-UE u 
b'hekk inaqqas il-profitt lill-operaturi illegali. Dan isir billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-
pajjiżi tal-bandiera, dawk kostali, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq u billi tiġi żgurata t-
traċċabilità tal-ħut kollu impurtat fl-UE. 

Is-sistema titlob li l-prodotti kollha tas-sajd li jidħlu fl-UE għandhom ikunu akkumpanjati 
minn ċertifikat tal-qbid li jkun ivvalidat minnn awtorità pubblika kompetenti tal-Istat tal-
bandiera tal-bastiment li jaqbad il-ħut. Permezz ta' din l-għodda, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat tal-bandiera se jivvalidaw li l-qabdiet ikkonċernati jkunu saru bi qbil mal-liġijiet, ir-
regolamenti u l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni internazzjonali applikabbli.  Il-prodotti 
li ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat tal-qbid ma jitħallewx jidħlu fl-UE. L-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri tal-UE għandhom ir-responsabbiltà li jikkontrollaw l-
esportazzjoni tal-qabdiet u l-importazzjoni tal-prodotti tas-sajd.

Sabiex ikun żgurat li l-prodotti tas-sajd li ġejjin minn attivitajiet illegali ma jidħlux fl-UE, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, sa minn Jannar 2010, żiedu l-użu ta' għodda prevista fir-
Regolament IUU, bħal sistema ta' assistenza reċiproka, skambju ta' informazzjoni, ġestjoni 
tar-riskju u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, kif ukoll il-verifika ta' ċertifikati tal-qbid 
maħruġa minn Stati tal-bandiera. 

Attwalment, 90 Stat tal-bandiera innotifikaw lill-awtoritajiet tagħhom u għalhekk jistgħu 
jesportaw prodotti tas-sajd lill-UE skont ir-Regolament IUU. 15-il Stat tal-bandiera oħra 
ddikjaraw li m'għandhomx għalfejn jinnotifikaw għaliex ma jagħmlux kummerċ mal-UE jew 
ma għandhomx bastimenti li qed ibaħħru.

Ir-Regolament IUU jipprovdi wkoll il-possibilità ta' lista sewda għal bastimenti tas-sajd, 
inklużi bastimenti tal-UE, li ma jkunux sanzjonati għall-attivitajiet illegali tagħhom mill-Istat 
tal-bandiera. 

F'dawn is-sentejn li għaddew, il-Kummissjoni rċeviet għadd konsiderevoli ta' informazzjoni 
konkreta, b'mod partikolari minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, dwar operazzjonijiet 
illegali tas-sajd fl-ibħra kollha tad-dinja. Dan wassal lill-Kummissjoni biex tkun involuta 
f'għadd estensiv ta' investigazzjonijiet ma' Stati tal-bandiera u ma' Stati kostali dwar 
bastimenti ta' pajjiżi terzi u dawk tal-UE. S'issa dan wassal f'xi każi sabiex Stati kostali u tal-
bandiera jieħdu azzjonijiet kontra bastimenti tas-sajd fl-ibħra tagħhom, bħat-tneħħija tal-
liċenzji u pieni ħorox.

Barra minn hekk, ir-Regolament IUU jippermetti listi ta' pajjiżi li ma jerfgħux ir-
responsabilità tagħhom bħala Stat tal-bandiera, tal-port, kostali u tas-suq, u li jirrifjutaw li 
jikkooperaw fil-ġlieda kontra s-sajd IUU li jfisser li mhux se jkollhom il-possibilità li jagħmlu 
kummerċ mal-UE. 
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Ta' min jinnota li l-Kummissjoni żżur għadd ta' pajjiżi terzi biex tevalwa jekk iseħħux 
attitivtajiet tas-sajd IUU. Il-Kummissjoni għandha kooperazzjoni amministrattiva ma' dawn il-
pajjiżi terzi dwar il-ġestjoni tas-sajd. Barra minn hekk, sa mill-2000 il-Kummissjoni pprovdiet 
programm ta' assistenza teknika lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn konsulenti barranin jgħinu 
lil dawn il-pajjiżi jifhmu l-prinċipji tar-Regolament IUU tal-UE u jassistuhom fl-evalwazzjoni 
tas-sistemi tagħhom.

Mill-perspettiva politika fl-2011 kien hemm iktar fokus dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament IUU, partikolarment fil-laqgħa tad-Diretturi Ġenerali għas-Sajd f'Lulju 2011 li 
fiha ġie diskuss il-mod li bih dawn jistgħu jiġġieldu sajd illegali, mhux irrappurat u mhux 
irregolat (IUU) b'mod aktar effettiv u effikaċi, kif ukoll il-Parlament Ewropew adotta r-
rapport Lövin dwar "Il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji– ir-rwol tal-UE", li 
jappoġġa l-implimentazzjoni sħiħa tar-Regolament IUU tal-UE.

Barra mill-UE, l-iffirmar tad-Dikjarazzjoni Konġunta f'Settembru 2011 bejn l-Istai Uniti u l-
Kummissjoni hu meqjus bħala żvilupp importanti dwar kooperazzjoni akbar fil-ġlieda kont s-
sajd IUU. Il-Kummissjoni tħoss li għandu jintbagħat sinjal ferm importanti lill-operaturi 
illegali, għaliex, aktar ma jkun hemm kooperazzjoni internazzjonali, aktar ikun diffiċli għal 
dawn l-operaturi li jibbenefikaw mill-attivitajiet kriminali tagħhom.

Fuq bażi internazzjonali, il-Kummissjoni qed tkompli tibqa' f'kuntatt mas-sħab kummerċjali 
tal-UE permezz ta' laqgħat bilaterali u multilaterali, u l-UE qed tkompli tinkoraġġixxi l-
adozzjoni ta' miżuri f'RFMOs (l-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tas-Sajd Reġjonali) imfassla 
biex jiġġieldu s-sajd IUU, inklużi skemi ta' dokumentazzjoni ta' qabdiet.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Rigward il-każ speċifiku mqajjem mill-petizzjonanta, l-informazzjoni pprovduta hi relatata 
mal-attivitajiet li qed iseħħu qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament IUU. Ġie ċċarat li r-
Regolament IUU jista' jilħaq azzjonijiet illegali li jkunu seħħew mill-1 ta' Jannar 2010. 
Għalhekk, il-Kummissjoni m'għandhiex mandat tinvestiga attivitajiet tas-sajd preżunti illegali 
jew taġixxi fuq attivitajiet illegali ta' sajd li seħħew qabel l-1 ta' Jannar 2010.       

Madankollu, il-Kummissjoni għandha kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet ta' għadd ta' pajjiżi 
tal-Afrika tal-Punent kif ukoll ma' NGOs preżenti fiz-zona. Minħabba dawn il-kuntatti mill-
qrib u fuq il-bażi ta' evidenza sostanzjata, is-servizzi tal-Kummissjoni huma impenjati fi 
proċeduri mal-Istati tal-bandiera ta' bastimenti sospettati li huma involuti f'attivitajiet IUU.  Il-
qafas legali dwar proċeduri fuq sajd preżunt IUU hu stabbilit fl-Artikoli 25-30 tar-Regolament 
IUU. 


