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IL-KONSERVAZZJONI TAR-RIŻORSI TAS-SAJD

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd hija bbażata fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata esplojtazzjoni
ambjentalment sostenibbli ta' dawk ir-riżorsi u l-vijabilità fit-tul tas-settur. Biex dan l-objettiv
jintlaħaq, bosta standards Ewropej jirregolaw l-aċċess għall-ibħra tal-Unjoni, l-allokazzjoni
u l-użu tar-riżorsi, il-qabdiet totali permessibbli, il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd u miżuri
tekniċi oħra.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 38 sa 43 tat-Ttattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

L-objettiv ewlieni huwa li tiġi garantita l-vijabilità fit-tul tas-settur permezz tal-esplojtazzjoni
sostenibbli tar-riżorsi.

IL-KISBIET

A. Il-prinċipji bażiċi dwar l-aċċess għall-ibħra u għar-riżorsi
1. L-aċċess għall-ibħra tal-UE
a. Il-prinċipju ta' aċċess ugwali
Ir-regola ġenerali hija li l-bastimenti tas-sajd tal-UE għandhom dritt għal aċċess ugwali għall-
ibħra u għar-riżorsi tal-UE kollha.
b. Restrizzjonijiet fiż-żona ta' 12-il mil
Din hija eċċezzjoni għall-prinċipju ta' aċċess ugwali għall-ibħra tal-UE li tapplika fiż-żona ta'
12-il mil nawtiku mil-linji ta' bażi. F'dawk iż-żoni, l-Istati Membri jistgħu jżommu drittijiet
esklużivi ta' sajd. Din id-deroga hija msejsa fuq il-ħtieġa tal-konservazzjoni taż-żoni l-aktar
sensittivi billi l-isforz tas-sajd jiġi llimitat u jitħarsu l-attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li
fuqhom jiddependi l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet tal-kosta. Il-miżuri li
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-aċċess għall-ibħra u r-riżorsi jiġu adottati abbażi
tal-informazzjoni bijoloġika, soċjoekonomika u teknika disponibbli. Din ir-restrizzjoni ġiet
estiża sa tmiem l-2014 permezz tar-Regolament (KE) 1152/2012.
c. Restrizzjonijiet oħra relatati mal-aċċess lil hinn miż-żona ta' 12-il mil
Fl-2005 l-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni (COM(2005)0422) dwar ir-reviżjoni
ta' ċerti restrizzjonijiet għal aċċess fil-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) (iż-
Żona ta' Protezzjoni tax-Shetland u ż-Żona ta' Protezzjoni tal-Barbun tat-Tbajja'). Din
il-Komunikazzjoni kienet reazzjoni għall-obbligu li tiġi evalwata l-ġustifikazzjoni għal
restrizzjonijiet relatati mal-aċċess għal ibħra u riżorsi lil hinn miż-żona ta' 12-il mil. Iż-Żona
ta' Protezzjoni tax-Shetland ġiet stabbilita biex jiġi kkontrollat l-aċċess għal speċijiet li huma
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ta' importanza speċjali fir-reġjun u li huma bijoloġikament sensittivi, filwaqt li ż-Żona ta'
Protezzjoni tal-Barbun tat-Tbajja' ġiet stabbilita biex jitnaqqas il-livell ta' rimi ta' ħut ċatt,
b'mod partikulari l-barbun tat-tbajja', fl-ibħra tas-sajd tal-Baħar tat-Tramuntana. Minħabba l-
Komunikazzjoni msemmija qabel, iż-Żona ta' Protezzjoni tax-Shetland se tkompli tibbenefika
minn miżuri ta' restrizzjoni ta' aċċess għal tliet snin addizzjonali, filwaqt li ma ġiet iffissata ebda
data għaż-Żona ta' Protezzjoni tal-Barbun tat-Tbajja' minħabba l-inċertezza li teżisti dwar it-tul
u l-ambitu tal-istudju meħtieġ.
2. L-allokazzjoni tar-riżorsi u l-esplojtazzjoni sostenibbli
a. Il-prinċipju ta' stabilità relattiva
L-opportunitajiet ta' sajd huma allokati fost l-Istati Membri b'mod li jiżgura l-istabilità relattiva
tal-attivitajiet tas-sajd ta' kull wieħed għal kull stokk ikkonċernat. Dan il-prinċipju ta' stabilità
relattiva huwa msejjes partikolarment fuq il-livelli ta' qbid storiċi u jimplika ż-żamma ta'
perċentwal fiss ta' sforz tas-sajd awtorizzat għall-ispeċijiet kummerċjali ewlenin għal kull Stat
Membru. L-isforz tas-sajd għandu ġeneralment ikun stabbli fuq medda twila ta' żmien, fid-dawl
tal-importanza li jiġi żgurat li jinżammu l-attivitajiet u r-reġjuni ta' sajd tradizzjonali li l-aktar
jiddependu mis-sajd.
b. L-esplojtazzjoni sostenibbli
Il-konservazzjoni tar-riżorsi bl-aġġustament tal-kapaċità tas-sajd għal qabdiet possibbli hija
waħda mill-prijoritajiet tal-PKS. Biex tinkiseb esplojtazzjoni sostenibbli, l-istokkijiet ta' ħut
għandhom jiġu ġestiti bl-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rendiment massimu sostenibbli (MSY).
Għal dan il-għan, il-PKS tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha fuq l-aħjar pariri xjentifiċi eżistenti
u tapplika l-approċċ ta' prekawzjoni, li bih in-nuqqas ta' informazzjoni xjentifika suffiċjenti
m'għandux ikun raġuni biex jiġu posposti jew biex ma jitteħdux miżuri għall-konservazzjoni
tal-ispeċijiet. L-esplojtazzjoni sostenibbli tirrikjedi wkoll l-implimentazzjoni progressiva ta'
approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.
B. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd
1. Il-qabdiet totali permessibbli u l-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd
a. Il-limitazzjoni tal-qabdiet
Il-qabdiet totali permissibbli (TAC), ibbażati fuq pariri xjentifiċi tal-Kunsill Internazzjonali
għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) u tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-
Sajd (STECF), jiġu kkalkulati kull sena għall-parti l-kbira tal-istokkijiet biex ikunu jistgħu jiġu
aġġustati mill-ġdid skont l-iżvilupp tal-istokkijiet. Madankollu, fil-qafas tal-ġestjoni pluriennali
tar-riżorsi, dawn għandhom ikunu aktar stabbli u għandhom jgħinu lis-sajjieda jippjanaw aħjar
l-attivitajiet tagħhom.
b. Il-limitazzjoni tal-isforz tas-sajd
Dawn il-miżuri jistgħu jkunu applikati bħala parti mill-pjanijiet għall-irkupru ta' stokkijiet li
jinsabu f'riskju. Dawn għandhom jikkonsistu, pereżempju, fl-awtorizzazzjoni ta' għadd ta' jiem
ta' sajd kull xahar. Dan l-għadd jista' jvarja skont l-irkaptu użat, iż-żona fejn isir is-sajd (skont
id-diviżjonijiet tal-ICES), l-ispeċijiet fil-mira, l-istat tal-istokk u possibilment il-qawwa tal-
bastiment. Bil-għan li tkun żgurata aktar flessibilità, l-Istat Membru jista' jaqsam dawn il-jiem
fost id-diversi unitajiet tal-flotta tiegħu.
c. Miżuri tekniċi
F'termini ġenerali, l-għan ta' tali miżuri huwa li ma jippermettux qabdiet taż-żgħar tal-ħut u ta'
speċijiet mhux kummerċjali u annimali oħra tal-baħar. Dawn ikopru speċi fil-mira u speċijiet
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assoċjati (fil-każ ta' sajd imħallat), żona ta' operazzjoni u tip ta' rkaptu użat. It-tipi ta' miżuri
tekniċi l-aktar komuni jkopru:
— l-irkaptu, l-iffissar ta' qies minimu tal-malji tax-xbieki, l-istruttura u l-għadd tagħhom

abbord;

— il-kompożizzjoni u l-limitu ta' qabdiet aċċidentali ta' qabdiet sekondarji abbord;

— l-użu ta' rkaptu selettiv biex inaqqas l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-
baħar u fuq speċijiet mhux fil-mira;

— id-delimitazzjonijiet ta' żoni u perjodi li fihom huma pprojbiti jew ristretti l-attivitajiet tas-
sajd, l-aktar għall-protezzjoni ta' żoni ta' riproduzzjoni u trobbija;

— l-iffissar ta' daqs minimu għal speċijiet li jistgħu jinżammu abbord u/jew jiġu żbarkati.

Fil-każ ta' theddida serja għall-konservazzjoni ta' riżorsi akkwatiċi ħajjin jew għall-ekosistema
tal-baħar ikkawżata minn attivitajiet ta' sajd u li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, il-Kummissjoni
u l-Istati Membri (jew dawn tal-aħħar fuq inizjattiva tagħhom stess) jistgħu jadottaw miżuri ta'
emerġenza biex iħarsu l-istokkijiet tal-ħut u biex ireġġgħu lura l-bilanċ tal-ekosistemi tal-baħar
fil-periklu.
Alternattivament, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni li
japplikaw għall-bastimenti kollha tas-sajd ġoż-żona tagħhom ta' 12-il mil, bil-kundizzjoni li
dawk il-miżuri ma jkunux diskriminatorji u jkunu saru konsultazzjonijiet mal-Kummissjoni,
mal-Istati Membri l-oħra kkonċernati u mal-Kunsill Konsultattiv Reġjonali (RAC). Madankollu,
jekk tali miżuri jkunu iktar stressi mil-leġiżlazzjoni tal-UE, l-Istati Membri jistgħu biss
japplikawhom għall-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom f'ibħra taħt is-sovranità u
l-ġurisdizzjoni tagħhom.
Fl-aħħar nett, tajjeb jingħad li l-proġetti ta' sajd sperimentali għandhom l-għan li jippromwovu
l-konservazzjoni u l-investigazzjoni ta' tekniki ta' sajd selettivi li għandhom ikunu implimentati.
2. Strateġija fit-tul għall-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd
Il-pjanijiet pluriennali għall-ġestjoni tal-istokkijiet ifittxu li jżommu l-volum tal-istokkijiet
f'limiti bijoloġiċi sikuri. Dawn il-pjanijiet jistabbilixxu qabdiet massimi u sensiela ta' miżuri
tekniċi, filwaqt li jqisu l-karatteristiċi ta' kull stokk u s-sajd tiegħu (l-ispeċi fil-mira, l-irkaptu
użat, l-istat tal-istokk fil-mira) kif ukoll l-impatt ekonomiku tal-miżuri fuq is-sajd ikkonċernat.
Jiġu implimentati pjanijiet pluriennali għall-irkupru tal-istokkijiet għal dawk l-istokkijiet ta' ħut
li jinsabu fil-periklu. Dawn huma bbażati fuq il-pariri xjentifiċi u jipprovdu limiti fuq l-isforz
tas-sajd (jiġifieri l-għadd ta' jiem li fihom il-bastimenti joħorġu għas-sajd). Dawn jiżguraw li 'l-
impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar jinżamm f'livelli sostenibbli'.
3. Il-ġestjoni tal-flotta
Il-ġestjoni tal-flotta hija mod kif tiġi aġġustata l-kapaċità tas-sajd biex jiġi żgurat bilanċ stabbli
u sostenibbli bejn din il-kapaċità u l-opportunitajiet tas-sajd. Din tinvolvi:
— l-iffissar tal-għadd ta' bastimenti u t-tip ta' sajd awtorizzat (pereżempju permezz ta' liċenzji

tas-sajd);

— l-użu ta' reġistru tal-flotta bħala mezz ta' kontroll u monitoraġġ tal-kapaċità tas-sajd;

— l-implimentazzjoni ta' skemi ta' dħul u ta' ħruġ u minużi ta' tnaqqis ġenerali fil-kapaċità;

— l-implimentazzjoni ta' miżuri għat-tnaqqis tal-isforz tas-sajd u l-iffissar ta' livelli ta'
referenza;
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— l-obbligu tal-Istati Membri li jirrappurtaw dwar il-kapaċità tal-flotta tagħhom;

— l-użu ta' strumenti tal-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) għall-aġġustament tal-kapaċità tas-
sajd.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew (PE) dejjem sostna li l-prinċipji ta' prekawzjoni u ta' sostenibilità tar-
riżorsi għandhom jiġu osservat fi kwistjonijiet relatati mar-riżorsi. L-emendi proposti mill-
Kumitat għas-Sajd tal-Parlament dwar il-pjanijiet għall-ġestjoni u għall-irkupru tal-istokkijiet
tal-ħut ġew aċċettati fil-parti l-kbira tagħhom għar-regolamenti li ġew riveduti riċentement.
Pereżempju, l-ebda waħda mill-proposti ta' emenda mressqa mill-PE għall-pjan għall-irkupru
tal-merluzz tal-2004 ma ġiet adottata. Madankollu, uħud minnhom iddaħħlu (mill-anqas
parzjalment) fil-pjan għall-irkupru tal-merluzz tal-2008. B'kollox ġew aċċettati kompletament
jew parzjalment 80 % tal-emendi tal-PE. Kien hemm sitwazzjoni simili fir-rigward tal-pjanijiet
għall-irkupru tat-tonn tal-2007 u tal-2009.
Ir-reviżjoni tal-pjan għall-irkupru tal-merluzz tal-2008 kellha l-akbar numru ta' emendi bejn il-
fażijiet ta' proposta u ta' adozzjoni. Il-proposta bl-iżgħar għadd ta' emendi kienet dik dwar il-
pjan għall-aringa tal-Iskozja. Il-biċċa l-kbira tal-emendi rrigwardaw il-miżuri għall-kontroll tal-
isforz. F'seba' pjanijiet mit-12-il pjan studjat mill-2002 'l quddiem, sezzjonjiet twal tal-kapitoli
tagħhom dwar il-limitazzjoni tal-isforz tas-sajd tħassru. Il-pjanijiet ikkonċernati kienu: (1) il-
merluzz 2004; (2) il-merluzz tat-Tramuntana; (3) il-merluzz tan-Nofsinhar u l-iskampu (tan-
Norveġja); (4) il-lingwata tal-bajja ta' Biscay; (5) il-lingwata tal-Fliegu tal-Punent; (6) il-barbun
tat-tbajja' u lingwata tal-Baħar tat-Tramuntana; u (7) l-merluzz tal-Baltiku. Dawn il-pjanijiet
fil-bidu kellhom kapitolu li kien fih serje ta' dispożizzjonijiet (tmien artikoli) biex jintużaw il-
ġranet ta' kilowatts (ġranet kW) għar-regolazzjoni tal-isforz tas-sajd u għall-ħolqien ta' bażi
ta' data u lista ta' bastimenti għal din il-bażi. Dan il-kapitolu tneħħa kollu, l-ewwel mill-pjan
għall-irkupru tal-merluzz tal-2004 u wara minn kull pjan ieħor li kien fih kapitolu simili, billi
kien tqies li din il-miżura kien ikollha impatti diskriminatorji fuq l-Istati Membri li kellhom
flotot kbar li kellhom fil-mira tagħhom il-merluzz, meta mqabbla ma' dawk li għalihom il-
merluzz kien biss qabda aċċidentali. Minflok il-kapitolu mneħħi, f'kull pjan iddaħħlet serje ta'
dispożizzjonijiet bil-għan li jiġi limitat l-isforz, u dan iġġenera approċċ varjabbli u kumpless
għal-limitazzjoni tal-isforz. Is-sistema adottata għall-pjan għall-irkupru tal-merluzz tal-2004
(ġranet fuq il-baħar skont l-irkaptu) għall-ewwel ma rnexxilhiex tnaqqas l-isforz tas-sajd u ġiet
sostitwita, fir-Regolament tal-2008, minn sistema ta' limitazzjoni tat-total ta' ġranet kW għal
kull flotta li qieset speċifikament l-impatt ta' kull flotta fuq il-mortalità tal-merluzz.
Fis-6 ta' Lulju 2016, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE)
Nru 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ
ikħal fil-Baħar Baltiku. Dan l-approċċ reġjonali ġdid iqis l-interazzjonijiet bijoloġiċi qawwijin
li jeżistu. Hu jistabbilixxi pjan tas-sajd għal diversi speċijiet li jqis id-dinamika għal dan il-baċir
bejn l-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal kif ukoll il-qabda aċċessorja għal dawk l-
istokkijiet, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja', tal-barbun, tal-barbun imperjali
u tal-barbun lixx.
Sar ukoll numru kbir ta' emendi fil-pjan għall-irkupru tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-iskampu,
inklużi tibdiliet li saru permezz tal-limitazzjoni tal-isforz u permezz tal-ispezzjoni, il-
monitoraġġ u l-kontroll, li l-parti l-kbira tagħhom ġew proposti mill-PE. Saru emendi sinifikanti
li jsaħħu l-pjan għall-irkupru tat-tonn wara osservazzjonijiet mill-PE u mill-Kunsill, u anke
żdied obbligu biex l-Istati Membri jkollhom pjanijiet ta' sajd.
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Waħda mill-bidliet ewlenin bejn il-proposta dwar is-sallura u r-regolament adottat kienet it-
tneħħija tal-għeluq staġonali tas-sajd. Minflok, saret iktar enfasi fuq il-pjanijiet għall-ġestjoni
tas-sallura li setgħu jinkludu l-għeluq bħala waħda mill-għodda possibbli tal-ġestjoni. Il-
Kumitat għas-Sajd tal-Parlament Ewropew kien kontra l-għeluq staġonali u ppropona li l-isforz
tas-sajd jitnaqqas bin-nofs; madankollu, il-miżuri ta' tnaqqis fl-isforz se japplikaw biss f'każijiet
fejn ma jiġi approvat l-ebda pjan għall-ġestjoni tas-sallura.
Fir-rigward tas-sajd għall-istokkijiet tal-baħar fond, il-PE jimpenja ruħu biex itejjeb l-użu
sostenibbli ta' tali stokkijiet u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar fond. Fit-30 ta' Ġunju 2016,
il-PE u l-Kunsill qablu dwar il-bżonn li jiġu riveduti r-regoli eżistenti stabbiliti fl-2002 bir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002. L-għan huwa li jiġi stabbilit reġim rivedut għas-
sajd ta' speċijiet tal-baħar fond fl-UE u fl-ilmijiet esterni tal-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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