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IL-ĠESTJONI TAS-SAJD TAL-UE

Il-Ġestjoni tas-sajd taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) hija bbażata fuq il-bżonn
li jiġi żgurat l-isfruttament sostenibbli ambjentali tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-
vijabilità fit-tul tas-settur. Biex jintlaħaq dan l-objettiv , l-Unjoni Ewropea adottat
leġiżlazzjoni dwar l-aċċess għall-ibħra tal-UE, l-allokazzjoni u l-użu tar-riżorsi, il-
qabdiet totali permissibbli, il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd u miżuri tekniċi.

BAŻI ĠURIDIKA

Artikoli 38 sa 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

GĦANIJIET

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

KISBIET

A. Regoli li jirregolaw l-aċċess għall-ibħra u għar-riżorsi
Bħala regola ġenerali, il-bastimenti tas-sajd kollha tal-UE għandhom aċċess ugwali
għall-ibħra u għar-riżorsi madwar l-Unjoni kollha. Jinsabu fis-seħħ għadd ta'
eċċezzjonijiet temporanji għal din ir-regola li madankollu se jiskadu sa tmiem l-2022.
Dawn huma:
1. Restrizzjonijiet relatati mal-aċċess fi ħdan iż-żona ta' 12-il mil
Fi ħdan żona kostali ta' massimu ta' 12-il mil, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-aċċess
għat-tliet gruppi ta' bastimenti u tas-sajd li ġejjin:
— Bastimenti li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet li jmissu

magħhom;

— Bastimenti identifikati abbażi relazzjonijiet eżistenti ta' viċinat;

— Bastimenti relatati mas-sajd kif elenkati fl-Anness I tar-Regolament Bażiku tal-
PKS.

2. Restrizzjonijiet relatati mal-aċċess fi ħdan iż-żona ta' 100 mil minn reġjuni
ultraperiferiċi
F'ilmijiet sa 100 mil mil-linja bażi tal-kosti tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, l-aċċess jista'
jiġi ristrett għall-gruppi ta' bastimenti li ġejjin:
— Bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawk it-territorji;
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— Bastimenti li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet.

B. L-għan ta' rendiment massimu sostenibbli
Il-konservazzjoni tar-riżorsi bl-aġġustament tal-kapaċità tas-sajd għal opportunitajiet
tas-sajd hija waħda mill-prijoritajiet tal-PKS. Biex jinkiseb sfruttament 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
jittieħdux miżuri għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet. L-isfruttament sostenibbli jirrikjedi
wkoll l-implimentazzjoni progressiva ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni
tas-sajd.
C. Opportunitajiet tas-sajd
Kull sena, l-UE talloka opportunitajiet tas-sajd għall-biċċa l-kbira tal-ispeċijiet
kummerċjali tagħha, espressi bħala qabdiet totali permissibbli (TACs). Abbażi
tal-valutazzjonijiet xjentifiċi mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar
(ICES) u l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), il-Kummissjoni
tissottometti l-proposti tagħha dwar it-TACs lill-Kunsill sa tmiem kull sena. Fis-snin
reċenti, taħt l-arranġamenti għall-pjanijiet tal-ġestjoni pluriennali, il-limiti ta' qbid saru
aktar stabbli, u fatt li għen lis-sajjieda jippjanaw aħjar l-attivitajiet tagħhom.
D. Il-prinċipju ta' stabilità relattiva
L-opportunitajiet ta' sajd huma allokati fost l-Istati Membri b'mod li tkun żgurata l-
istabilità relattiva tal-attivitajiet tas-sajd ta' kull Stat Membru 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 ta' sajd, partikolarment f'reġjuni li l-aktar ilhom jiddependu mis-sajd.
E. Aġġustament imtejjeb tal-kapaċitajiet tas-sajd
F'konformità mal-għan tal-PKS tal-isfruttament sostenibbli, l-aġġustament bejn l-
opportunitajiet tas-sajd u l-kapaċitajiet tas-sajd qed jitjieb. Dan huwa prinċipalment
riżultat ta' status imtejjeb ta' stokkijiet importanti tas-sajd b'għadd dejjem akbar ta'
stokkijiet fir-rendiment massimu sostenibbli (MSY), iżda huwa wkoll dovut għal tnaqqis
fil-kapaċità tal-flotta tas-sajd tal-UE. Għalhekk, il-prestazzjoni ekonomika tal-biċċa l-
kbira tal-flotot tas-sajd tal-UE żdiedet matul dawn l-aħħar ftit snin. Il-valur miżjud gross
(GVA) ġie stmat għal EUR 3.7 biljun fl-2014, u żdied sa EUR 4.5 biljun fl-2017. Il-profitt
gross stmat żdied minn EUR 1.6 biljun fl-2014 għal EUR 2 biljun fl-2017.
F. Regolament ġdid dwar miżuri tekniċi
Il-miżuri tekniċi huma għodod biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-PKS. F'termini
ġenerali, dawn għandhom l-għan li ma jippermettux qabdiet taż-żgħar tal-ħut, ta'
speċijiet mhux kummerċjali u annimali oħra tal-baħar. Fid-dawl tal-ħtieġa ta' approċċ
ġdid biex tiżdied l-effettività tal-miżuri tekniċi, fl-20 ta' Ġunju 2019, il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2019/1241 dwar il-konservazzjoni
ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi.
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Dan jaġġorna u jikkonsolida d-definizzjonijiet eżistenti tal-irkaptu tas-sajd u tal-
operazzjonijiet tas-sajd, u jfittex interpretazzjoni u implimentazzjoni aktar ċari u uniformi
tar-regoli tekniċi. Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri tekniċi li jikkorrispondu mat-
teħid u l-ħatt ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, it-tħaddim ta' rkapti tas-sajd u l-interazzjoni
ta' attivitajiet tas-sajd mal-ekosistemi tal-baħar.
1. Miżuri tekniċi komuni
Ir-Regolament jistabbilixxi miżuri tekniċi komuni li japplikaw fl-ilmijiet kollha tal-UE u,
fejn rilevanti, għas-sajd rikreattiv:
— Projbizzjoni ta' rkaptu distruttiv jew metodi distruttivi li jużaw splussivi, veleni,

sustanzi stupefaċenti, il-kurrent elettriku, imrietel pnewmatiċi jew strumenti tal-
perkussjoni oħrajn, tagħmir irmunkat u ħattafa għall-ħsad tal-qroll aħmar jew tipi
oħrajn ta' qroll u speċijiet simili u ta' ċerti ħarpuns għall-qroll;

— Restrizzjonijiet ġenerali fuq l-użu ta' rkaptu rmunkat, xbieki statiċi u għażel tat-tisqif;

— Projbizzjoni ġenerali tas-sajd għal speċijiet sensittivi;

— Projbizzjoni fuq l-użu ta' rkaptu tas-sajd speċifiku fi ħdan ħabitats sensittivi, inklużi
l-ekosistemi vulnerabbli tal-baħar;

— Iffissar ta' daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni (MCRS), jiġifieri d-daqs
minimu għal speċijiet li jistgħu jinżammu abbord u/jew jiġu żbarkati.

— Miżuri biex jitnaqqas l-iskartar tal-ħut bħall-iżvilupp ta' proġetti pilota biex jiġu
esplorati metodi biex jitnaqqsu l-qabdiet mhux mixtieqa.

2. Reġjonalizzazzjoni ta' miżuri tekniċi
Ir-Regolament jistabbilixxi qafas għall-adattament tal-miżuri tekniċi għall-ispeċifiċitajiet
tas-sajd reġjonali. Il-proċess ta' reġjonalizzazzjoni għandu jinkiseb permezz ta' approċċ
minn isfel għal fuq, li permezz tiegħu l-Istati Membri, li jikkooperaw mill-qrib mal-
industrija f'kunsilli konsultattivi lokali, ikunu jistgħu jissottomettu rakkomandazzjonijiet
konġunti għall-miżuri tekniċi li ġejjin:
— Tagħmir selettiv skont id-daqs u skont l-ispeċi;

— Projbizzjoni jew restrizzjoni tal-attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni u/jew perjodi;

— Iffissar ta' daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni (MCRS), jiġifieri d-daqs
minimu għal speċijiet li jistgħu jinżammu abbord u/jew jiġu żbarkati:

— Ħolqien ta' għeluq f'ħin reali biex tiġi żgurata l-protezzjoni ta' speċijiet sensittivi jew
aggregazzjonijiet ta' speċijiet li għadhom qed jikbru, ta' ħut riproduttiv jew ta' frott
tal-baħar bil-qoxra;

— L-użu ta' rkaptu tas-sajd innovattiv;

— Miżuri ta' konservazzjoni;

— Pjanijiet ta' skartar temporanji;

— Id-definizzjoni ta' proġetti pilota li jiżviluppaw sistema ta' dokumentazzjoni sħiħa ta'
qabdiet u ta' qbid skartat abbażi ta' objettivi u miri li jistgħu jitkejlu.
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G. Pjanijiet ta' ġestjoni pluriennali
Il-pjanijiet pluriennali għall-ġestjoni ifittxu li jżommu l-volum tal-istokkijiet f'limiti bijoloġiċi
sikuri għal diversi baċiri tal-baħar tal-Unjoni. 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.
H. Pjanijiet pluriennali għall-irkupru tal-istokkijiet
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, bħal-limiti dwar 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.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament kellu rwol deċiżiv fit-tiswir
tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ġestjoni tas-sajd. Dawn li ġejjin huma xi wħud mill-aktar
kisbiet reċenti u l-aktar importanti:
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[1]. Dan l-approċċ reġjonali ġdid iqis l-interazzjonijiet bijoloġiċi
qawwijin li jeżistu. Dan jistabbilixxi pjan tas-sajd għal diversi speċijiet li jqis id-dinamika
għal dan il-baċir bejn l-istokkijiet tal-bakkaljaw, l-aringa u l-laċċa kaħla kif ukoll il-qabda
inċidentali għal dawk l-istokkijiet, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja', tal-
barbun, tal-barbun imperjali u tal-barbun lixx.
Fl-14 ta' Settembru 2016, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament
(UE) 2016/1627 dwar pjan pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u
fil-Mediterran[2]. Il-pjan iqis l-ispeċifiċitajiet tat-tipi differenti ta' rkaptu u tekniki tas-
sajd, u jippromwovi l-użu ta' rkaptu selettiv b'impatt ambjentali mnaqqas, u b'hekk
jikkontribwixxi għal livell ġust ta' għajxien għall-komunitajiet lokali.
Fit-23 ta' Novembru 2016, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament
(UE) 2016/2094 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 li jistabbilixxi
pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-
istokkijiet[3]. L-għan tar-reviżjoni tal-pjan kien li jiġi żgurat l-isfruttament li jreġġa' lura u
jżomm l-istokkijiet tal-merluzz 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu
sostenibbli.
Fl-4 ta' Lulju 2018, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2018/973
li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet ta' ħut f'qiegħ il-baħar fil-Baħar tat-
Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet[4], li jispeċifika d-dettalji tal-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-Baħar tat-Tramuntana. Il-pjan jinkludi l-

[1]ĠU L 191, 15.7.2016, p. 1.
[2]ĠU L 252, 16.9.2016, p. 1.
[3]ĠU L 330, 3.12.2016, p. 1.
[4]ĠU L 179, 16.7.2018, p. 1.
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isfruttament ta' lista tal-istokkijiet ta' ħut f'qiegħ il-baħar fil-Baħar tat-Tramuntana, u fejn
dawk l-istokkijiet jestendu lil hinn minnu, fl-ilmijiet tal-madwar tiegħu.
Fit-13 ta' Novembru 2018, il-Parlament adotta riżoluzzjoni leġiżlattiva dwar il-proposta
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-
istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet[5].
Fid-19 ta' Marzu 2019, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2016/472 li
jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet mistada fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-
madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet[6].
Fl-20 ta' Ġunju 2019, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2016/1022
li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut f'qiegħ il-baħar fil-
Punent tal-Mediterran[7].
Fl-20 ta' Ġunju 2019, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2016/1154
dwar pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran[8].
Fl-20 ta' Ġunju 2019, il-Parlament u l-Kunsill adottaw Regolament (UE) 2019/1241 dwar
il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta'
miżuri tekniċi[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[5]ĠU C 363, 28.10.2020, p. 240.
[6]ĠU L 83, 25.3.2019, p. 1.
[7]ĠU L 172, 26.6.2019, p. 1.
[8]ĠU L 188, 12.7.2019, p. 1.
[9]ĠU L 198, 25.7.2019, p. 105.
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