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IR-RELAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI TAS-SAJD

Bil-għan li jiġu promossi oqfsa ta' governanza ġuridika, ambjentali, ekonomika u soċjali
għas-sajd sostenibbli, u bil-għan li jinkiseb aċċess għaż-żoni ewlenin tas-sajd tad-dinja jew
li jiġu promossi skemi ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza sabiex tiġġieled lis-sajd illegali,
l-Unjoni Ewropea kkonkludiet aktar minn 20 ftehim internazzjonali dwar is-sajd. L-Unjoni
Ewropea tikkonkludi ftehimiet bilaterali bħalma huma ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd
sostenibbli, jew inkella ftehimiet multilaterali bħalma huma ftehimiet ma' organizzazzjonijiet
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u konvenzjonijiet internazzjonali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Mill-Artikolu 38 sal-Artikolu 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
It-Trattat ta' Lisbona jiddisponi li l-ftehimiet internazzjonali dwar is-sajd għandhom jiġu
ratifikati mill-Kunsill wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew (l-Artikolu
218(6)(a) tat-TFUE).

L-OBJETTIVI

— Li jiġi żgurat l-aċċess tal-Unjoni Ewropea għaż-żoni u r-riżorsi prinċipali tas-sajd fid-dinja.

— Li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bilaterali u reġjonali.

— Li jiġi żgurat il-forniment tal-ħut għas-swieq Ewropej u l-provvediment ta' impjiegi.

— Li jingħata kontribut għall-iżvilupp sostenibbli tas-sajd dinji.

— Li jiġu indirizzati b'mod determinat il-prattiki distruttivi tas-sajd.

— Li jittejbu r-riċerka xjentifika u l-ġbir tad-data.

— Li jiġu miġġielda s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (sajd IUU).

— Li jissaħħu l-kontroll u l-ispezzjonijiet taħt l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-
sajd (RFMOs).

IL-KISBIET

A. Ir-rwol u l-importanza
1. Għalfejn qegħdin hemm
Il-ftehimiet bilaterali u multilaterali dwar is-sajd saru meħtieġa wara li, f'nofs is-sebgħinijiet,
ġew stabbiliti żoni ekonomiċi esklussivi (ŻEE) ta' 200 mil nawtiku. Imbagħad in-Nazzjonijiet
Uniti fl-1982 adottat il-Konvenzjoni dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), li kienet maħsuba
biex tkun kostituzzjoni għall-oċeani, li tirrikonoxxi li l-istati kostali għandhom id-dritt li
jikkontrollaw il-qabdiet tas-sajd fl-ilmijiet kontigwi. Għalkemm iż-ŻEE jkopru 35 % biss
tal-medda totali tal-ibħra, huma fihom 90 % tal-istokkijiet tal-ħut tad-dinja. Il-UNCLOS
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ma tirregolax biss iż-ŻEE, imma wkoll l-ibħra miftuħa. Tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn
l-istati fil-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-baħar ħajjin fl-ibħra miftuħa permezz
tal-istabbiliment ta' RFMOs. B'riżultat ta' dan, il-pajjiżi li kellhom flotot tas-sajd f'ilmijiet
imbiegħda kellhom jikkonkludu ftehimiet internazzjonali u/jew arranġamenti oħra biex
ikollhom aċċess għar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE ta' pajjiżi terzi jew fl-ibħra miftuħa koperti minn
RFMO.
2. L-investiment finanzjarju u l-benefiċċji għall-flotta Ewropea
Il-baġit allokat għal ftehimiet internazzjonali tas-sajd żdied minn EUR 5 miljun fl-1981 għal
kważi EUR 300 miljun fl-1997 (0.31 % tal-baġit kollu tal-Komunità u kważi 30 % tar-riżorsi
allokati lis-settur tas-sajd). F’dawn l-aħħar snin, madwar EUR 150 miljun ġew allokati għal
ftehimiet tas-sajd. Il-baġit għall-2013 kien ta' EUR 144.23 miljun. Il-ftehimiet internazzjonali
jipprovdu impjieg dirett għal madwar 30 000 ruħ u jiġġeneraw attività ekonomika konsiderevoli
f'setturi u reġjuni li huma dipendenti ħafna mis-sajd. Fil-preżent, l-aktar ftehim importanti f’dak
li jirrigwarda l-kumpens finanzjarju u d-drittijiet ta’ aċċess huwa dak iffirmat mal-Mawritanja,
għal aktar minn EUR 70 miljun fis-sena, li jagħti aċċess għall-ibħra lil madwar 175 bastiment
tas-sajd tal-UE.
3. Il-firxa ġeografika
Fl-2011, kien hemm fis-seħħ 24 ftehim tas-sajd ma' pajjiżi tal-kosta fl-Afrika (14), fil-
Paċifiku (6) u ma' pajjiżi tat-Tramuntana (in-Norveġja, l-Iżlanda, il-Gżejjer Faeroe u
Greenland). Fl-2015 kienu attwalment fis-seħħ 21 ftehim. F'dak li jirrigwarda s-sajd fl-ibħra
miftuħa, il-flotta tal-UE topera fl-Atlantiku, fil-Mediterran, fl-Oċean Indjan, fl-Oċean Paċifiku
u fl-Antartiku, permezz ta' arranġamenti mal-RFMOs li jkopru lil dawk iż-żoni.
B. It-tipi ta' ftehimiet tas-sajd
1. Ftehimiet bilaterali dwar is-sajd
a. Ftehimiet ta’ sħubija dwar is-sajd (FPAs)
Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd huma riżultat tar-riforma li saret fl-2002 tal-Politika
Komuni tas-Sajd (PKS) u riżultat ukoll tas-Summit ta' Johannesburg dwar l-Iżvilupp
Sostenibbli. Adottati fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill 11485/1/2004 dwar il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar qafas integrat għall-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd ma' pajjiżi terzi,
dawn il-ftehimiet jipprovdu mekkaniżmu li jippermetti lill-UE tagħti appoġġ finanzjarju u
tekniku, b'mod partikulari, lill-pajjiżi sħab tan-Nofsinhar li qed jiżviluppaw bi skambju għal
drittijiet tas-sajd. Il-ftehimiet huma ta' benefiċċju reċiproku. L-idea ta' bażi hija li l-UE tidħol
bi sħab mal-pajjiż terz bil-għan li jiġi żviluppat sajd sostenibbli u responsabbli u jissaħħaħ
il-valur tal-prodotti tas-sajd. Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd huma maħsuba wkoll biex
jirfdu l-koerenza ma' politiki oħra bħalma huma l-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-ambjent,
il-kummerċ u s-saħħa. Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd kollha jikkonsistu fi ftehim tas-
sajd u protokoll (eż. li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-ftehim). Taħt dawn il-ftehimiet il-
flotta tal-UE qed tingħata drittijiet ta' aċċess għas-sajd li jkun fadal żejjed f'EEZ, fil-biċċa
l-kbira f'pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP), u wkoll fi Greenland. It-termini
finanzjarji huma bbażati fuq somma waħda f'daqqa mħallsa mill-UE u ħlasijiet li jsiru mis-
sidien tal-bastimenti. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE hija ġġustifikata mill-fatt li huwa
fl-interess reċiproku taż-żewġ partijiet li jsir investiment f'politika tas-sajd sostenibbli: il-
kontribuzzjoni mhijiex biss pagament għad-drittijiet ta' aċċess. Skont ir-regoli attwali tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), dawn l-arranġamenti ma jitqisux bħala sussidji.
Il-kontribuzzjonijiet ikopru prinċipalment nefqiet relatati mal-kostijiet tal-immaniġġjar, il-
valutazzjoni xjentifika tal-istokkijiet tal-ħut, il-ġestjoni tas-sajd, il-kontroll u l-monitoraġġ
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tal-attivitajiet tas-sajd kif ukoll in-nefqiet għas-segwitu u l-valutazzjoni ta' politika tas-sajd
sostenibbli. Fi tmiem l-2007 skadew il-preferenzi kummerċjali unilaterali li l-UE kienet tat
lill-pajjiżi tal-AKP skont il-Ftehim ta' Cotonu (u li kienu awtorizzati mid-WTO). Fl-1 ta'
Jannar 2008 iddaħħlet skema ġdida, bl-isem ta' Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE), iffukata
prinċipalment fuq aspetti kummerċjali (eż. regoli dwar l-oriġini, l-aċċess għas-suq u l-istandards
sanitarji u fitosanitarji). Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd huma partikularment importanti
għas-sajd tat-tonn (Cape Verde, Comoros, il-Kosta tal-Avorju , il-Gabon, Kiribati, Madagascar,
Mauritius, il-Mozambique, São Tomé u Príncipe, is-Seychelles u l-Gżejjer Solomon). Ma'
Greenland, mal-Marokk u mal-Mauritania hemm fis-seħħ ftehimiet oħra dwar sajd imħallat. Id-
durata tal-protokolli tvarja bejn sentejn u sitt snin, skont il-pajjiż. Ftehimiet konklużi ma' pajjiżi
oħra għadhom fis-seħħ minkejja li dawn tal-aħħar jew issuspendew il-protkolli tagħhom għal
raġunijiet differenti jew inkella m'għandhom l-ebda protokoll (il-Guinea Ekwatorjali, il-Guinea-
Bissau, il-Gambja, il-Mikroneżja u s-Senegal). Fl-2013, il-PKS riveduta introduċiet il-ftehimiet
ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli (SFPAs) ma' pajjiżi terzi. Dawn il-ftehimiet jiddisponu
għall-aċċess għar-riżorsi f'ambjent regolat fi proporzjon mal-interessi tal-flotta tal-Unjoni, bi
skambju għal kontribuzzjoni finanzjarja u appoġġ tekniku li għandhom jikkontribwixxu għall-
ġbir effikaċi tad-data, għall-monitoraġġ, għall-kontroll u għas-sorveljanza.
Fil-preżent, l-UE għandha fis-seħħ 13-il ftehim ta' sħubija dwar is-sajd, bi protokolli attwali, ma'
pajjiżi sħab fl-Atlantiku tal-Lvant (Cape Verde, il-Kosta tal-Avorju, il-Gabon, il-Guinea-Bissau,
il-Liberja, il-Mauritania, il-Marokk, São Tomé u Príncipe, u s-Senegal) u fl-Oċean Indjan tal-
Lbiċ (Comoros, Mauritius, Madagascar u s-Seychelles). Prinċipalment, hemm fis-seħħ żewġ tipi
ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd: disa' dwar speċijiet pelaġiċi kbar biss, u erba' meqjusa bħala
ftehimiet imħallta (dwar speċijiet mhux pelaġiċi kif ukoll speċijiet pelaġiċi, inkluż it-tonn).
b. Il-ftehimiet reċiproċi
Dawn il-ftehimiet jinvolvu skambju ta’ opportunitajiet tas-sajd bejn il-flotot tal-UE u
dawk ta’ pajjiżi terzi, li jwassal biex ħafna mill-istokkijiet kondiviżi jiġu ġestiti b'mod
konġunt. Ir-referenza li tintuża biex jiġi garantit skambju ugwali hija "l-ekwivalenti tal-
merluzz" (tunnellata merluzz tirrappreżenta ċertu għadd ta' tunnellati ta' speċi oħra bi skambju).
Il-ftehimiet jaffettwaw prinċipalment l-ispeċijiet "industrijali" (li jintużaw għall-produzzjoni tal-
ħut mitħun), li jirrappreżentaw aktar minn 70 % tal-qabdiet; speċi ewlenija f’termini ta’ valur
hija l-merluzz. Id-Danimarka, li ttella’ 82 % fil-mija tal-qabda totali, hija l-akbar fost il-pajjiżi
produtturi. Il-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Iżvezja jaqsmu bejniethom 15 % tal-volum totali.
Hemm ftehimiet ta' dan it-tip man-Norveġja (ftehim li jirrappreżenta aktar minn 70 % tal-kwoti
mogħtija lill-UE), mal-Gżejjer Faeroe u mal-Iżlanda.
Fil-preżent, l-UE għandha fis-seħħ ftehim ta' sħubija dwar is-sajd ma' Greenland, li huwa l-bażi
ta' kważi 40 % tas-sajd tal-UE fin-Norveġja u fil-Gżejjer Faeroe permezz ta' skambju annwali
bilanċjat ta' kwoti li ġej mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd.
2. Ftehimiet multilaterali
a. Ftehimiet mal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs)
L-għan ta' dawn il-ftehimiet huwa li jsaħħu l-kooperazzjoni reġjonali bil-għan li jiġu ggarantiti
l-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tal-ħut fl-ibħra miftuħa u tal-istokkijiet
transżonali. B'mod importanti, għandhom l-għan ukoll li jkunu ta' deterrent għas-sajd IUU.
Hemm diversi suriet ta’ organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs); uħud
minnhom ġew imwaqqfa taħt l-awspiċju tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Biedja tan-NU (FAO)
u oħrajn ġew imwaqqfa b'mod indipendenti; uħud minnhom jieħdu ħsieb il-ġestjoni tar-riżorsi
bijoloġiċi f'żona speċifika, waqt li oħrajn jiffukaw fuq stokk partikolari jew grupp ta' stokkijiet.
Uħud japplikaw biss għall-ibħra miftuħa, jew għaż-ŻEE, jew inkella għat-tnejn li huma. Meta
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l-Kummissjoni tidħol f'negozjati mal-RFMOs, l-azzjonijiet tagħha jkollhom żewġ għanijiet: li
tfittex li tissieħeb fl-organizzazzjoni (jew bħala parti kontraenti jew inkella bħala osservatur)
u li tistabbilixxi regolamenti biex tittrasferixxu lejn id-dritt tal-UE l-miżuri ta' konservazzjoni
u ġestjoni adottati mill-organizzazzjonijiet. L-RFMOs ġeneralment iwaqqfu kummissjonijiet
responsabbli għar-riċerka xjentifika, il-pubblikazzjoni tar-riżultati u rakkomandazzjonijiet
għall-ġestjoni tal-istokkijiet. Dawn jistgħu jibqgħu bħala rakkomandazzjonijiet jew, inkella,
isiru mandatarji jekk ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni fi żmien ċertu perjodu. Ġeneralment huma
jaġixxu billi:
— jillimitaw il-qabdiet permezz ta' kwota globali jew permezz ta' kwoti nazzjonali;

— jintroduċu żoni jew perjodi pprojbiti;

— jipprobixxu jew jirregolaw l-irkaptu tas-sajd.

RFMOs huma wkoll attivi ħafna fl-istabbiliment ta' miżuri għall-kontrolll u l-monitoraġġ
tal-attivitajiet tas-sajd, bħalma huma l-adozzjoni ta' skemi ta' ispezzjoni konġunta fil-
Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC), l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-
Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) u l-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin
tal-Baħar Antartiku (CCAMLR), li hi organizzazzjoni ta' konservazzjoni. L-UE hija parti
kontraenti f'dawn li ġejjin: NAFO, NEAFC, NASCO (Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni
tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana), ICCAT (Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku), CECAF (Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali
tal-Lvant), WECAFC (Kummissjoni tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Punent), SEAFO
(Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk), IOTC (Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean
Indjan), IATTC (Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali), SIOFA (Ftehim dwar is-
Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan), GFCM (Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran),
WCPFC (Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali) u CCAMLR
(Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marini Ħajjin tal-Antartiku). L-UE għandha
biss status ta' osservatur fil-konvenzjonijiet miftiehma minn Stati Membri individwali. Il-baġit
tal-2013 għall-RFMOs kien ta' EUR 9.5 miljun.
Iż-żewġ organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd li għandhom rabta mal-FAO — WECAFC u
CECAF — huma biss korpi konsultattivi u ma għandhom l-ebda kompetenza fil-ġestjoni tas-
sajd.
b. Konvenzjonijiet internazzjonali
Il-konvenzjonijiet u ftehimiet oħra jintużaw biex jinħoloq ordinament ġuridiku għall-ibħra u l-
oċeani u biex jiġu promossi l-użu paċifiku tagħhom, l-utilizzazzjoni ekwa u effikaċi tar-riżorsi
tagħhom, il-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tagħhom, u l-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-
ambjent tal-baħar. L-UE u l-Istati Membri tagħha huma firmatarji tal-UNCLOS u kkollaboraw
ukoll fl-iżvilupp ta' strumenti oħra sabiex ikomplu jimplimentaw aktar is-sajd sostenibbli skont
ir-Riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, inklużi:
— il-Ftehim li jippromwovi l-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali ta' Konservazzjoni u

Ġestjoni mill-Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa, tal-FAO, (1993);

— il-Kodiċi ta' Kondotta tal-FAO għas-Sajd Responsabbli (1995);

— il-Ftehim ta' New York tal-FAO dwar il-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u
Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna;

— il-Ftehim tal-FAO dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw
is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat (2009).
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Il-baġit tal-2013 għal korpi stabbiliti taħt l-UNCLOS kien EUR 200 000.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-approvazzjoni tal-Parlament hija meħtieġa għall-adozzjoni tal-ftehimiet internazzjonali dwar
is-sajd. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-Parlament ikun informat minnufih u bis-sħiħ dwar kull
deċiżjoni rigward l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehimiet jew inkella s-sospensjoni tagħhom.
Il-Parlament saħaq kemm-il darba fuq l-importanza tal-ftehimiet internazzjonali tas-sajd għall-
provvista tal-ħut fl-UE, għar-reġjuni tal-UE li l-aktar jiddependu mis-sajd kif ukoll għall-
impjiegi fis-settur. Indirizza wkoll il-kwistjoni ta' jekk dawn l-arranġamenti humiex konsistenti
ma' politiki esterni oħra tal-Unjoni (l-ambjent u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp). Iddikjara l-
appoġġ tiegħu għat-tneħħija totali tal-bastimenti li jtajru bnadar ta' konvenjenza u kkundanna l-
użu dejjem jikber ta' ftehimiet privati barra mill-kontroll tal-awtoritajiet tal-UE.
Fis-16 ta' Marzu 2017 il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar politika integrata tal-Unjoni
Ewropea għall-Artiku[1] li tappoġġa l-iżvilupp ta' netwerk ta' żoni ta' konservazzjoni tal-Artiku
u l-protezzjoni taż-żona tal-ibħra internazzjonali ta' madwar il-Pol tat-Tramuntana lil hinn miż-
ŻEE tal-istati kostali;
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Testi adottati, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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