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REGOLAMENT (UE) 2016/…

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' …

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

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-

Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja2,

1 ĠU C 44, 15.2.2013, p. 125.
2 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Ġunju 2013 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tad-29 ta' Settembru 2016 (għadha 
ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... (għadha 
ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1324/20081 jistabbilixxi pjan fit-tul għall-istokkijiet 

tal-merluzz fil-Kattegat, il-Baħar tat-Tramuntana, is-Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant, il-

Punent tal-Iskozja u l-Baħar Irlandiż, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet. L-objettiv 

tar-Regolament (KE) Nru 1324/2008 huwa sfruttament sostenibbli li jreġġa’ lura u jżomm 

dawk l-istokkijiet tal-merluzz 'il fuq mil-livelli li kapaċi jipproduċu r-rendiment massimu 

sostenibbli (MSY).

(2) L-evalwazzjoni xjentifika tal-prestazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 imwettqa 

mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) żvelat għadd ta’ 

problemi fl-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament. Il-Kunsill Internazzjonali għall-

Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) issuġġerixxa evalwazzjoni mill-ġdid tal-istrateġija ta’ 

ġestjoni, b’mod partikolari wara bidla fil-perċezzjoni tal-istokk tal-Baħar tat-Tramuntana.

(3) Bl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill2 mill-1 ta’ Jannar 2014, il-qafas ta' ġestjoni għall-merluzz inbidel b’mod 

fundamentali, b’mod partikolari permezz tal-introduzzjoni ta’ obbligu ta’ ħatt l-art.

1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan 
għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20).

2 Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 
2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 
28.12.2013, p. 22).
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(4) Bħalissa jinsabu għaddejjin tħejjijiet għal pjanijiet pluriennali ġodda għal sajd għal diversi 

speċijiet f’diversi reġjuni tal-Atlantiku, abbażi tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

Eventwalment ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 ser jiġi sostitwit, għal kull żona 

rilevanti, minn dawk il-pjanijiet pluriennali ġodda għal sajd għal diversi speċijiet. 

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 ser ikompli japplika għal perijodu ta' 

żmien qasir biss. Madanakollu jenħtieġ li jsiru għadd ta’ emendi urġenti għar-Regolament 

(KE) Nru 1342/2008 biex jiġi kopert il-perijodu sakemm jibdew japplikaw il-pjanijiet 

pluriennali ġodda għal sajd għal diversi speċijiet.

(5) Ir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 rriżulta f’għadd 

ta’ kisbiet rigward is-selettività u miżuri oħra għall-prevenzjoni tal-qbid tal-merluzz, iżda 

sar ostakolu għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art, peress li jfixkel adattament 

ulterjuri tax-xejriet tas-sajd, bħall-għażla taż-żona u l-irkaptu. Għalhekk ir-reġim tal-isforz 

tas-sajd jenħtieġ li ma jkomplix. Peress li r-Regolament (KE) Nru 1342/2008 wassal għal 

titjib sinifikanti fis-selettività u l-prevenzjoni tal-qbid tal-merluzz permezz ta’ inċentivi li 

kienu marbuta mar-reġim tal-isforz tas-sajd u permezz ta’ miżuri nazzjonali (pjanijiet 

għall-prevenzjoni tal-qbid tal-merluzz u għat-tnaqqis tar-rimi tal-merluzz), huwa ta’ 

importanza kbira li, filwaqt li l-obbligu ta’ ħatt l-art jiġi introdott għall-qabdiet kollha ta’ 

merluzz skont l-iskeda għall-introduzzjoni tiegħu stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 

1380/2013, l-Istati Membri li għandhom interess dirett fis-sajd ikomplu, jew ikomplu 

jiżviluppaw, dawk il-miżuri nazzjonali.
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(6) Matul fażi tranżitorja fejn għaddejjin tħejjijiet għal pjanijiet pluriennali ġodda għal sajd 

għal diversi speċijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 f’żoni issa koperti bir-

Regolament (KE) Nru 1342/2008, il-miżuri ta’ ġestjoni jenħtieġ li jieħdu kont tal-livelli 

minimi u prekawzjonarji ta’ bijomassa adatti. Jekk l-istokkijiet jaqgħu taħt il-livelli ta’ 

salvagwardja ta’ bijomassa (MSY B-trigger) disponibbli f’parir xjentifiku konsistenti mar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, jenħtieġ li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa għall-

indirizzar tas-sitwazzjoni.

(7) F’xi oqsma koperti bir-Regolament (KE) Nru 1342/2008, l-informazzjoni dwar l-istokk u 

s-sajd tista’ ma tkunx suffiċjenti biex jiġu determinati l-opportunitajiet ta’ sajd 

f’konformità mal-prinċipju tal-MSY. F’tali każijiet, jenħtieġ li jiġi segwit l-approċċ 

prekawzjonarju.

(8) Minbarra r-reġim tal-isforz tas-sajd, ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 introduċa sistema 

ta’ permessi tas-sajd speċjali marbuta ma’ limitazzjoni tal-kapaċità totali tal-qawwa tal-

magna tal-bastimenti tas-sajd f’żona rilevanti. Sabiex jiġi evitat spostament li jfixkel ta’ 

attività tas-sajd li jista’ jkollu impatt negattiv fuq l-irkupru ta’ stokkijiet, huwa adatt li 

tinżamm dik is-sistema, filwaqt li r-reġim tal-isforz tas-sajd innifsu qed jitwaqqaf 

għalkollox.
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(9) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/20091 ħassar għadd ta’ dispożizzjonijiet tar-

Regolament (KE) Nru 1342/2008 li kienu jirreferu għall-Annessi II u III tiegħu. Minħabba 

li m’hemm l-ebda referenzi oħra fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 għal dawk l-Annessi 

dawn m’għadhomx rilevanti u jenħtieġ li jitħassru.

(10) Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1342/2008 jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi 
sistema tal-Unjoni ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 
811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 
388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 
1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 
1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).
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Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 huwa emendat kif ġej:

(1) L-Artikolu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-

Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill *.

______________________
* Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 

Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).";

(2) L-Artikolu 4 huwa mħassar;

(3) L-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"Artikolu 5

Objettiv tal-pjan

1. Il-pjan imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkollu l-għan li jiġi żgurat sfruttament li 

jreġġa’ lura u jżomm l-istokkijiet tal-merluzz fil-livelli li jistgħu jipproduċu 

rendiment massimu sostenibbli.
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2. Kwalunkwe miżura ta' ġestjoni meħuda skont dan ir-Regolament għandha tkun 

konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 u mal-prinċipji u l-għanijiet ta’ dak ir-Regolament.”;

(4) L-Artikolu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"Artikolu 6

Livelli minimi u prekawzjonarji ta’ bijomassa

Meta jiġu adottati miżuri ta’ ġestjoni, il-livelli minimi u prekawzjonarji ta’ bijomassa għal 

kull stokk ta’ merluzz għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013.";

(5) L-Artikoli 7 u 8 huma mħassra;

(6) L-Artikolu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"Artikolu 9

L-istabbiliment ta’ TACs f’kondizzjonijiet ta’ data dgħajfa

Fejn, minħabba f’nuqqas ta’ informazzjoni preċiża u rappreżentattiva biżżejjed, l-

opportunitajiet ta’ sajd ma jkunux jistgħu jiġu determinati f’konformità mal-Artikolu 5(1), 

l-iffissar ta’ opportunitajiet ta’ sajd għandu jkun ibbażat fuq approċċ prekawzjonarju 

f’konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, b’kont meħud tax-

xejriet fl-istokk tal-merluzz u fl-attività tas-sajd, u waqt li jiġi żgurat tal-anqas livell 

komparabbli ta’ konservazzjoni tal-istokkijiet rilevanti.";
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(7) Wara l-Artikolu 9 tiddaħħal intestatura ta' Kapitolu ġdid:

''KAPITOLU IIa

OBBLIGI TAL-ISTATI MEMBRI";

(8) L-Artikolu 10 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"Artikolu 10

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd u l-limiti massimi tal-kapaċità

1. Għal kull waħda miż-żoni ġeografiċi msemmija fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament, 

kull Stat Membru għandu joħroġ awtorizzazzjonijiet tas-sajd f’konformità mal-

Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 * għal bastimenti li jtajru 

l-bandiera tiegħu li jwettqu attivitajiet ta’ sajd f’dik iż-żona u li jużaw wieħed mill-

irkapti li ġejjin:

(a) Tartaruni tal-qiegħ u tartaruni (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) b’malji:

(i) TR1 daqs jew akbar minn 100 mm,

(ii) TR2 daqs jew akbar minn 70 mm u anqas minn 100 mm,

(iii) TR3 daqs jew akbar minn 16 mm u anqas minn 32 mm;

(b) Xbieki tat-tkarkir bil-lasta (TBB) b’malji:

(i) BT1 daqs jew akbar minn 120 mm,

(ii) BT2 daqs jew akbar minn 80 mm u anqas minn 120 mm;

(c) Xbieki tal-garġi, xbieki tat-tħabbil (GN);
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(d) Pariti (GT);

(e) Konzijiet (LL).

2. Mingħajr preġudizzju għal-limiti massimi ta’ kapaċità li jinsabu fl-Anness II għar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, għal kull żona ġeografika msemmija fl-Artikolu 1 

ta' dan ir-Regolament, il-kapaċità totali espressa f'kW tal-bastimenti li jkollhom 

awtorizzazzjonijiet tas-sajd maħruġin skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 

m'għandhiex tkun akbar mill-kapaċità massima tal-bastimenti li kienu attivi fl-2006 

jew l-2007 li jużaw wieħed mill-irkapti msemmija fil-paragrafu 1 fiż-żona ġeografika 

kkonċernata.

3. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u jżomm lista ta' bastimenti li jkollhom l-

awtorizzazzjonijiet tas-sajd imsemmijin fil-paragrafu 1 u jagħmilha disponibbli fuq 

is-sit web uffiċjali tiegħu lill-Kummissjoni u lil Stati Membri oħra."

______________________

* Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li 
jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli 
tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 
2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 
2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 
1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti 
(KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 
22.12.2009, p. 1).;

(9) Il-Kapitolu III huwa mħassar.

(10) L-Artikoli 30 u 31 huma mħassra;

(11) L-Annessi I, II, III u IV huma mħassra.
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Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fir-raba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. INTRODUZZJONI

1. Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposta fl-14 ta' Settembru 2012.1

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu fit-12 ta’ Diċembru 2012.2

3. Fid-19 ta’ Diċembru 2012, il-Kunsill iddeċieda li jaqsam il-proposta f’żewġ partijiet3 u 

emenda parti waħda mill-pjan eżistenti għall-merluzz bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1243/20124.

4. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-11 ta' Ġunju 2013.5

5. Fl-1 ta’ Diċembru 2015, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1243/2012 meta kkunsidrat li l-proposta kellha tiġi adottata fuq il-bażi tal-Artikolu 43(2) 

u mhux ta' 43(3)6. Madankollu, il-Qorti żammet l-effetti ta’ dak ir-Regolament sa ma jidħol 

fis-seħħ Regolament ġdid ibbażat fuq l-Artikolu 43(2) TFUE, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 

Diċembru 2016.

6. Fis-27 ta’ April 2016, il-Coreper ipprovda lill-Presidenza b’mandat inizjali biex twettaq 

negozjati informali għal Regolament emendatorju bbażat fuq l-Artikolu 43(2) TFUE7. Wara 

reviżjoni mill-Parlament Ewropew tal-pożizzjoni tiegħu fin-negozjati, li l-Kunsill irċieva fis-7 

ta’ Ġunju 20168, il-mandat tal-Presidenza ġie rivedut fit-22 ta’ Ġunju 2016.9

1 Ara d-dokument 13745/12 PECHE 343 CODEC 2130.
2 ĠU C 44, 15.2.2013, p. 125.
3 Ara d-dokument 17340/12 PECHE 528 CODEC 2934.
4 ĠU L 352, 21.12.2012, p. 10.
5 Ara d-dokument 10685/13 CODEC 1375 PECHE 251 PE 272.
6 Kawżi Konġunti C-124/13 u C-125/13.
7 Ara d-dokument 8030/16 PECHE 142 CODEC 481 + ADD 1.
8 Ara d-dokument 9742/16 PECHE 198 CODEC 805.
9 Ara d-dokument 10391/16 PECHE 230 CODEC 908 + ADD1.
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7. Matul laqgħa tat-trilogu fid-29 ta’ Ġunju 2016, in-negozjaturi tal-istituzzjonijiet laħqu 

kompromess politiku. B’ittra datata t-13 ta’ Lulju 2016, il-President tal-Kumitat għas-Sajd tal-

Parlament Ewropew għarraf lill-President tal-Coreper 1 li, jekk il-Kunsill jibgħat formalment 

lill-Parlament Ewropew il-pożizzjoni tiegħu kif maqbula, soġġetta għal verifika mill-ġuristi-

lingwisti, huwa ser jirrakkomanda lill-Plenarja li l-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi aċċettata 

mingħajr emendi fit-tieni qari tal-Parlament. Il-kompromess milħuq fid-29 ta’ Ġunju 2016 ġie 

approvat mill-Coreper fl-20 ta’ Lulju 201610, u kellu l-qbil politiku tal-Kunsill fis-27 ta’ Lulju 

201611.

II. OBJETTIV

8. L-għan tal-proposta kien li jiġi emendat ir-Regolament eżistenti tal-2008 ta' pjan għal perijodu 

fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz 12 (“pjan għall-merluzz”). Il-proposta tissuġġerixxi fost 

affarijiet oħra li tiddaħħal ċerta flessibbiltà fir-regoli dwar il-Qabdiet Totali Permissibbli, 

sabiex ikun hemm aktar armonizzazzjoni fil-kalkolu tal-isforz tas-sajd, u li jiddaħħlu inċentivi 

ġodda u emendati fis-sistema tar-restrizzjonijiet fuq l-isforzi tas-sajd bil-mira li jiġi evitat il-

qbid tal-merluzz u jitnaqqas il-qbid skartat.

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

A. Ġenerali

9. Il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari appoġġat għadd ta’ emendi għall-proposta li l-

Kunsill appoġġa wkoll permezz tar-Regolament (UE) Nru 1243/2012 - li iktar’ il quddiem ġie 

annullat. Madankollu, il-koleġislaturi, bi ftehim mal-Kummissjoni, għażlu reviżjoni 

sostanzjali tal-pożizzjonijiet tagħhom fid-dawl tal-fatt li r-riforma tal-Politika Komuni tas-

Sajd (PKS), sa mill-2014, bidlet il-qafas ta’ ġestjoni ta’ pjanijiet pluriennali.

10. Il-bidla għall-qafas ta' ġestjoni prinċipalment affettwat id-diskussjoni rigward l-emenda għall-

pjan tal-merluzz bi tliet modi:

10 Ara d-dokument 11122/16 PECHE 271 CODEC 1047.
11 Ara d-dokument CM 3652/16 PECHE PROCED.
12 ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20.
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– L-obbligu tal-ħatt l-art introdott permezz tar-Regolament Bażiku dwar il-PKS 

(Regolament (UE) Nru 1380/2013) poġġa fid-dubju l-valur miżjud tar-reġim tal-isforz 

tas-sajd tal-pjan tal-merluzz, peress li dan ir-reġim kien ġie introdott sabiex jitnaqqas l-

istess nuqqas (qbid skartat). Barra minn hekk, minħabba li l-obbligu ta’ ħatt l-art 

japplika b’mod gradwali għal sajd differenti, il-politika l-ġdida teħtieġ ħafna adattament 

u flessibbiltà mis-sajjieda, li hija ħtieġa li ma tistax tiġi sodisfatta jekk ir-Regolament 

jirrestrinġi, permezz tar-reġim tal-isforz, l-użu tal-irkaptu u l-ħin fuq il-baħar;

– Kemm l-obbligu ta’ ħatt l-art u l-ħtieġa li nitbiegħdu minn kunċett ta' ġestjoni għal speċi 

waħda fis-sajd imħallat jeħtieġu tip ġdid ta’ pjan ta’ ġestjoni pluriennali. Il-

Kummissjoni ħadmet fuq il-pjanijiet suċċessuri tal-pjan tal-merluzz f’termini ta’ 

pjanijiet ta’ ġestjoni skont iż-żona għal diversi speċijiet. L-ewwel wieħed, għall-Baħar 

tat-Tramuntana, sadanittant ġie sottomess lill-koleġislaturi.13 Għalhekk mhuwiex xieraq 

li jiżdiedu elementi ġodda mal-pjan għall-merluzz minħabba li jkunu qed jantiċipaw id-

diskussjoni dwar il-pjanijiet ta’ ġestjoni pluriennali bbażati fuq ir-riforma;

– Ir-Regolament Bażiku jintroduċi wkoll il-kunċett ta’ reġjonalizzazzjoni, mifhum bħala 

mekkaniżmu fil-livell tal-leġislazzjoni sekondarja tal-UE li jinbeda permezz ta’ 

kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-livell reġjonali tal-baċir tal-baħar. Minħabba li r-

reġjonalizzazzjoni tevolvi skont ir-Regolament Bażiku, pereżempju permezz ta’ 

pjanijiet ta’ qbid skartat skont iż-żona, huwa xieraq li jitnaqqas il-livell ta’ dettall għall-

ġestjoni tas-sajd għall-merluzz previst fil-pjan għall-merluzz.

B. Għan tal-pjan għall-merluzz

11. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fiha emenda għall-għan tal-pjan għall-merluzz (Artikolu 1(3) tal-

pożizzjoni tal-Kunsill). Din hija ġustifikata mill-fatt li r-Regolament Bażiku jistipula li l-għan 

ta’ konservazzjoni globali għall-ġestjoni tal-istokkijiet, u mill-intenzjoni li tiġi evitata 

reviżjoni fil-fond ta’ punti ta’ referenza bijoloġiċi għall-istokkijiet tal-merluzz li għandha ssir 

permezz tal-pjanijiet pluriennali suċċessuri. Is-soluzzjoni misjuba flimkien mal-Parlament 

Ewropew hija simili għal dik li kien hemm qbil dwarha għall-pjan pluriennali adottat 

reċentement għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku.14

13 Ara d-dokument 11636/16 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62.
14 ĠU L 191, 15.7.2016, p. 1.
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C. Regolamentazzjoni tal-Isforz

12. Il-Kunsill ħassar id-dispożizzjonijiet kollha relatati mar-regolamentazzjoni tal-isforz (ara l-

Artikolu 1(1), (2), (9) sa (11) tal-pożizzjoni tal-Kunsill). Din il-pożizzjoni tikkorrispondi mal-

pożizzjoni riveduta tal-Parlament li appoġġat din il-mossa bl-għan li jitneħħa ostaklu għall-

implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art li, sa mill-2016, qed jiġi introdott fis-sajd fil-Grigal 

tal-Atlantiku. Din il-mossa aktar radikali ssostitwixxiet l-emendi 4 u 5, 9 sa 17 u 19 sa 21 tal-

pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament tal-2013, li kienu motivati minn tħassib simili 

(simplifikazzjoni, flessibilità), iżda xorta waħda fi ħdan is-sistema tar-regolamentazzjoni tal-

isforz tas-sajd.

13. Il-Kunsill żamm fil-pjan għall-merluzz l-obbligu tal-Istati Membri li jillimitaw il-kapaċità 

totali tas-sajd (f’kW) għall-irkapti regolati f’żona (Artikolu 1(8) tal-pożizzjoni tal-Kunsill). 

Dan l-obbligu, li qabel kien parti minn kapitolu dwar ir-regolamentazzjoni tal-isforz, issa 

huwa kompletament separat.

14. F'konformità mal-emendi tal-bidu 8 u 18 tal-Parlament, il-Kunsill qabel li tiddaħħal premessa 

(premessa 5) li tenfasizza l-importanza ta’ miżuri tal-Istati Membri dwar it-tnaqqis tal-qbid 

skartat u l-evitar tal-qbid tal-merluzz, peress li dawn kienu meqjusa bħala kisbiet siewja skont 

il-pjan għall-merluzz li jistgħu jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art.

D. Regoli dwar il-Qabdiet Totali Permissibbli

15. Il-pożizzjoni tal-Kunsill tqassar ir-regoli dwar il-qabdiet totali permissibbli (Artikoli 6 sa 10 

tal-pjan għall-merluzz) u tagħmilhom aktar flessibbli. B’mod partikolari, l-Artikolu 6 ma 

għadx fih livelli ta’ prekawzjoni ta’ bijomassa riproduttiva, peress li dawn il-livelli għandhom 

jiġu riveduti mill-koleġislaturi wara l-proposti tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet ta’ ġestjoni 

pluriennali, flimkien mal-obbligi relatati ta’ ġestjoni (Artikoli 7 u 8 tal-pjan għall-merluzz).
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16. Is-simplifikazzjoni tal-Artikolu 6 u t-tħassir tal-Artikoli 7 u 8 tal-pjan għall-merluzz (ara l-

Artikolu 1(4) u (5) tal-pożizzjoni tal-Kunsill) turi b’mod ċar in-natura tranżitorja tal-pjan 

emendat għall-merluzz, kif imfisser fil-premessa l-ġdida numru 6. Il-pożizzjoni ta' negozjar 

riveduta tal-Parlament Ewropew ikkonfermat dan l-approċċ. Il-koleġislaturi kkunsidraw ukoll 

il-ħtieġa li jkun hemm qbil dwar l-emendi għall-pjan għall-merluzz fl-2016, u l-fatt li l-parir 

xjentifiku għall-istokk tal-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana jissuġġerixxi evalwazzjoni mill-

ġdid tal-istrateġija ta’ ġestjoni (ara l-emenda għall-premessa 2).

17. Il-proposta tal-Kummissjoni għat-tfassil mill-ġdid tal-Artikolu 9 dwar proċedura speċjali 

għall-istabbiliment tat-TACs f’sitwazzjonijiet fejn ma hemmx ħafna data diġà rċeviet emenda 

matul l-ewwel qari tal-Parlament (emenda 7). Il-pożizzjoni tal-Kunsill, li tirrifletti l-

pożizzjoni ta’ negozjar riveduta tal-Parlament Ewropew, tmur fl-istess direzzjoni ta' tnaqqis 

tar-riġidità, iżda tiffavorixxi livell ħafna aktar baxx ta’ dettall.

18. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 10 tal-pjan għall-merluzz ġie mħassar fil-pożizzjoni tal-Kunsill wara 

t-talba tal-Parlament li tgħid li hija ma kinitx għadha konformi mal-fehim tal-koleġislaturi 

rigward deċiżjonijiet dwar għażliet ta’ politika.

IV. KONKLUŻJONI

19. Fl-istabbiliment tal-pożizzjoni tiegħu, il-Kunsill b'mod sħiħ tal-proposta tal-Kummissjoni u 

tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari u l-pożizzjoni ta’ negozjar riveduta.
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NOTA PUNT "I/A" 
minn: Segre ta rja t Ġenera li ta l-Kuns ill 
lil: Kumita t ta r-Rappreżentanti Permanenti/Kuns ill 
Suġġe tt: Abbozz ta ' Regolament ta l-Parlament Ewropew u ta l-Kuns ill li jemenda  r-

Regolament ta l-Kuns ill (KE) Nru 1342/2008 li jis tabbilixxi pjan għa l perijodu 
fit-tul għa ll-is tokkijie t ta l-merluzz u għas-sa jd li jis frutta  dawk l-is tokkijie t (l-
ewwel qari) 
- Adozzjoni ta l-pożizzjoni ta l-Kuns ill fl-ewwel qa ri u tad-dikjarazzjoni ta r-
raġunijie t ta l-Kuns ill 

 

1. Fit-12 ta' Settembru 2012, il-Kummissjoni għaddiet lill-Kunsill il-proposta msemmija hawn 

fuq 1, ibbażata fuq l-Artikolu 43(2) TFUE.

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fit-12 ta' Diċembru 2012 2.

3. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-11 ta' Ġunju 2013 3.

4. Il-Kunsill, f’proċedura bil-miktub mitmuma fis-27 ta' Lulju 2016, wasal għal ftehim politiku 

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari rigward ir-Regolament imsemmi hawn fuq4.

1 dok. 13745/12.
2 ĠU C 44, 15.2.2013, p. 125.
3 dok. 10685/13.
4 F'konformità mal-ittra tat-13 ta' Lulju 2016, indirizzata mill-President tal-Kumitat għas-Sajd 

tal-Parlament Ewropew lill-President tal-Coreper, il-Parlament Ewropew, fit-tieni qari 
tiegħu, għandu japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari mingħajr emendi.
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5. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti huwa mistieden jissuġġerixxi lill-Kunsill biex 

jadotta, bħala punt "A" tal-aġenda ta' laqgħa li jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li 

tinsab fid-dokument 11309/16 u d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tinsab fid-dokument 11309/16 

ADD 1.
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KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 

dwar 

il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-

18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-

merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet 
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2012/0236 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 

dwar 

il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-

18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-

merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet 

1. IL-KUNTEST 

Id-data ta’ meta l-proposta ntbagħtet lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill 

(id-dokument COM(2012) 498 final – 2012/236 COD): 

it-

12 ta’ Settembru 2012. 

Id-data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: it-

12 ta’ Diċembru 2012. 

Id-data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew wara l-ewwel qari: il-11 ta’ Ġunju 2013. 

Id-data ta’ meta ntbagħtet il-proposta emendata: it-3 ta’ Ottubru 2016. 

Id-data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: id-

29 ta’ Settembru 2016. 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Fl-2008 ġie adottat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 (il-“pjan għall-irkupru tal-

merluzz”). Il-pjan ikopri l-Baħar tat-Tramuntana u xi ibħra ta’ madwaru (il-Kattegat, l-

Iskagerrak, il-Kanal tal-Lvant, il-Punent tal-Iskozja u l-Baħar Irlandiż). L-elementi ewlenin 

tiegħu kienu regoli li jistabbilixxu l-qabdiet totali permissibbli (it-TACs) u reġim tal-isforz 

tas-sajd li jillimita l-ħin li s-sajjieda jistgħu jqattgħu fuq il-baħar. Minbarra l-iffissar ta’ limiti 

tal-qbid fil-forma tal-qabdiet totali permissibbli (it-TACs), dak iż-żmien il-limitazzjonijiet tal-

isforz tas-sajd tqiesu bħala strument regolatorju li kien meħtieġ biex jitnaqqas l-iskartar tal-

ħut fil-baħar. Il-pjan kien jipprevedi tnaqqis konsekuttiv u xi kultant drastiku fl-isforz tas-sajd. 

Fl-2012, il-Kummissjoni pproponiet emenda fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 

biex tagħmel tajjeb għal xi nuqqasijiet tal-pjan filwaqt li żżomm l-elementi ewlenin tiegħu. Il-

proposta kienet ibbażata fuq l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea u kien fiha wkoll dispożizzjoni li kienet tippermetti lill-Kunsill jestendi l-isforz tas-

sajd wara li dan ikun tnaqqas għal erba’ darbiet konsekuttivi. 

Il-Kunsill ħa pożizzjoni differenti dwar ir-rabta bejn l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 43(3) tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u neħħa ċerti elementi mill-proposta tal-

Kummissjoni (l-Artikolu 9 u l-Artikolu 12 tagħha) u, abbażi tal-Artikolu 43(3) tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, adotta Regolament korrispondenti li jemenda l-

pjan għall-irkupru tal-merluzz (ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1243/2012) mingħajr ma 
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involva lill-Parlament Ewropew. Ir-Regolament ta’ emenda żamm ir-regola li tippermetti li 

jiġi estiż l-isforz tas-sajd wara li dan ikun tnaqqas għal erba’ darbiet konsekuttivi. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni ħadu lill-Kunsill il-Qorti dwar dan ir-Regolament u 

qalu li l-emenda tal-pjan għall-irkupru tal-merluzz ikkonċernata kellha tiġi adottata abbażi tal-

proċedura leġiżlattiva ordinarja bl-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew skont l-

Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mhux abbażi tas-

setgħat tal-Kunsill biss skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. 

Permezz tas-sentenza tagħha tal-1 ta’ Diċembru 2015 fil-Kawżi magħquda C-124/13 u C-

125/13, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea vs. il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 

il-Qorti annullat ir-Regolament tal-Kunsill ikkonċernat iżda żammet l-effetti tiegħu għal sena 

oħra sabiex ikun jista’ jiġi adottat Regolament ieħor matul dak il-perjodu taż-żmien abbażi 

tal-bażi legali l-korretta, jiġifieri tal-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea. 

Il-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja ħalliet li l-effetti tar-Regolament tal-Kunsill annullat jinżammu 

għal sena addizzjonali fisser li n-negozjati kellhom jitkomplew abbażi ta’ din il-proposta tal-

Kummissjoni, minħabba li ma kienx hemm biżżejjed żmien biex tiġi żviluppata proposta 

ġdida u biex din tiġi adottata fi żmien sena. 

Madankollu, iċ-ċirkustanzi nbidlu ħafna minn meta nħarġet il-proposta tal-Kummissjoni fl-

2012. Ir-Regolament il-bażiku l-ġdid tal-politika komuni tas-sajd (il-PKS) (ir-Regolament 

(UE) Nru 1380/2013) daħħal l-obbligu ta’ ħatt l-art mill-2019 ’il quddiem għall-qabdiet 

kollha tal-ispeċijiet li għalihom hemm limiti tal-qbid (“l-obbligu ta’ ħatt l-art”) li jobbliga lis-

sajjieda jieqfu jiskartaw il-ħut il-baħar u jaqtgħu l-għadd kollu ta’ qabdiet tagħhom mill-ishma 

tal-kwoti tagħhom (id-dati progressivi tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-obbligu jiddependu fuq is-

sajd u fuq l-ispeċijiet li jiddefinixxu s-sajd). Fil-każijiet fejn japplika l-obbligu tal-ħatt l-art, ir-

reġim tal-isforz tas-sajd, li wkoll għandu l-għan li jnaqqas l-iskartar tal-ħut fil-baħar, issa sar 

saff addizzjonali ta’ regolamentazzjoni li m’hemmx bżonnu. Għal din ir-raġuni, il-

Kummissjoni ddeċidiet li tabbanduna r-reġim tal-isforz tas-sajd fil-proposta tagħha għal pjan 

ta’ ġestjoni għall-istokkijiet tal-Baħar Baltiku (COM(2014) 614 final). 

Ir-Regolament il-bażiku l-ġdid daħħal ukoll dispożizzjoni li tobbliga lill-Kunsill jistabbilixxi 

TACs abbażi tal-approċċ tar-rendiment massimu sostenibbli (l-MSY). B’hekk ir-regoli li 

jistabbilixxu t-TACs mogħtija fil-pjan għall-irkupru tal-merluzz ma għadhomx jgħoddu. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

3.1. Kummenti ġenerali dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill: 

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tirrifletti l-ftehim politiku li ntlaħaq mill-Parlament Ewropew u mill-

Kunsill fid-29 ta’ Ġunju 2016. Il-Kummissjoni tappoġġa dan il-ftehim.  

3.2. Emendi li għamel il-Parlament Ewropew wara l-ewwel qari: 

Matul in-negozjati, il-Parlament Ewropew irreveda l-pożizzjoni tiegħu. Għalhekk tqies li l-

pożizzjoni li l-Parlament Ewropew ħa fil-11 ta’ Ġunju 2013 wara l-ewwel qari ma 

kinitx għadha daqshekk rilevanti għan-negozjati. 

3.3. Dispożizzjonijiet li ddaħħlu abbażi tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill 

f’dan ir-rigward: 

Il-Kunsill emenda b’mod sinifikanti t-test u naqqsu għal dawn il-ftit dispożizzjonijiet biss 

(ħlief għad-definizzjonijiet, l-Artikoli tal-aħħar, eċċ.): 



 

MT 4   MT 

 l-Artikolu 5 dwar l-għanijiet, li jirreferi għall-għan tal-MSY f’konformità mar-

Regolament il-Bażiku u mal-pjan ta’ ġestjoni miftiehem għall-istokkijiet tal-

Baħar Baltiku; 

 l-Artikolu 6 dwar il-miżuri minimi u ta’ prekawzjoni, li jirreferi għall-ħtieġa li 

jitqiesu “l-livelli minimi u ta’ prekawzjoni tal-bijomassa x-xierqa” f’konformità 

mar-Regolament il-Bażiku, mingħajr ma jispeċifika x’inhuma dawn il-livelli; 

 l-Artikolu 9 dwar l-istabbiliment ta’ TACs f’kundizzjonijiet tad-dejta 

insuffiċjenti, li jirreferi għall-approċċ ta’ prekawzjoni li jistabbilixxi r-

Regolament il-Bażiku, mingħajr ma jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar dan; 

 dak li qabel kien l-Artikolu 14 inżamm b’bidliet żgħar biss. Dan l-Artikolu 

jistabbilixxi obbligu għall-Istati Membri li jiżguraw li f’kull wieħed mill-

oqsma li jkopri l-pjan il-kapaċità tas-sajd ma taqbiżx il-kapaċità tas-sajd li 

setgħet tiġi osservata fl-2006 jew fl-2007; 

 l-Artikolu 25 (li ma nbidilx): l-obbligu li l-merluzz jinħatt l-art f’portijiet 

speċifikati; 

 l-Artikolu 33 (li ma nbidilx): l-assistenza mill-Fond Ewropew għas-Sajd jew 

mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, li tippermetti li jsiru 

pagamenti mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. 

It-test ta’ kompromess ivarja ħafna mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni tal-2012 imma 

huwa konformi mar-regoli l-ġodda stabbiliti fir-Regolament il-Bażiku l-ġdid u mal-approċċ il-

ġdid tal-Kummissjoni għall-pjanijiet pluriennali. Il-Kummissjoni tista’ taċċetta l-bidliet 

kollha. 

 

4. KONKLUŻJONI 

Is-servizzi legali u l-ġuristi lingwisti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ingħataw il-mandat 

jagħmlu l-aġġustamenti kollha rilevanti fit-test. Għalhekk id-dokument finali jirrappreżenta l-

ftehim politiku li l-koleġiżlaturi laħqu fid-29 ta’ Lulju 2016.  
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