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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji – l-irwol tal-UE
(2010/2210(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-
10 ta’ Diċembru 1982,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) u d-Dikjarazzjoni ta’ 
Rio dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp, li ġiet adottata fil-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp f’Ġunju 1992,

– wara li kkunsidra l-Ftehima tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet 
Uniti (FAO) biex tippromwovi l-osservanza tal-miżuri internazzjonali ta’ konservazzjoni 
u ta’ ġestjoni minn bastimenti tas-sajd f’ibħra internazzjonali, li ġiet approvata fis-27 
seduta tal-Konferenza tal-FAO f’Novembru 1993 (“Ftehima ta’ Osservanza”),

– wara li kkunsidra l-Ftehima tal-1995 dwar l-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 dwar 
il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta’ Stokk ta’ Ħut li hu Komuni f’Aktar minn Żona Waħda 
u Stokk ta’ Ħut li hu Migratorju Ħafna (“Ftehima tan-NU dwar l-Istokk tal-Ħut” –
UNFSA ta’ Awwissu 1995),

– wara li kkunsidra l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-FAO għal Industrija tas-Sajd Responsabbli, li 
ġie adottat f’Ottubru 1995 mill-Konferenza tal-FAO,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
Pubblika fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, 
li ġiet adottata f’Ġunju 1998 (“Konvenzjoni ta’ Århus”),

– wara li kkunsidra l-Pjan ta’ Azzjoni Internazzjonali tal-FAO sabiex jipprevjeni, 
jiskoraġġixxi u jelimina s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IPOA-IUU), li 
ġie appoġġjat mill-Kunsill tal-FAO f’Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ Mejju 2002 (COM(2002)0180) 
dwar pjan ta’ azzjoni tal-Komunità biex jinqered is-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux 
irregolat,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni li saret fis-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar 
mis-26 ta’ Awwissu sal-4 ta’ Settembru 2002 f’Johannesburg,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Frar 2007 dwar l-implimentazzjoni tal-
pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux irregolat1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 
2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd 

                                               
1 ĠU C 287E, 29.11.2007, p.502
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illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (“Regolament IUU”)1, ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-
attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u 
l-aċċess ta’ bastimenti ta’ pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità (“Regolament tal-
Awtorizzazzjonijiet tas-Sajd”)2 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ 
Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-
konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (“Regolament tal-Kontroll”)3,

– wara li kkunsidra l-Ftehima tal-FAO dwar miżuri tal-Istat tal-Port li jimpedixxu, 
jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (PSMA), li ġiet 
approvata fis-36 seduta tal-Konferenza tal-FAO, li saret f’Ruma f’Novembru 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2011 tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u l-
Kriminalità (UNODC) dwar il-kriminalità organizzata tranżnazzjonali fl-industrija tas-
sajd,

– wara li kkunsidra l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti li ġejja dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 
(UNCSD), li se ssir fil-Brażil f’Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-
Iżvilupp u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-
0000/2011),

A. billi 71 % tal-pjaneta Dinja hija koperta minn oċeani, li jaħżnu 16-il darba l-ammont ta’ 
dijossidu karboniku maħżun mid-dinja terrestri u għandhom irwol fundamentali fis-
sistemi li jappoġġjaw il-klima u l-ħajja tal-pjaneta kollha kif ukoll jipprovdu ikel, 
għajxien, enerġija u rotot ta’ trasport lil porzjon sustanzjali tal-popolazzjoni dinjija,

B. billi ġie rrappurtat li s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) 
jikkorrispondi għal bejn 11 u 26 miljun tunnellata fis-sena, li huma ekwivalenti għal mill-
inqas 15 % tal-qabdiet dinjija, u b’hekk jagħmel impossibbli l-ġestjoni sostenibbli tal-
isfruttament tar-riżorsi marittimi tad-dinja,

C. billi l-ftehima appruvata fl-Għaxar Konferenza tal-Firmatarji tal-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika, li saret f’Ottubru 2010 f’Nagoya, stabbilixxiet l-obbligu 
internazzjonali li sal-2020 it-telf ta’ bijodiversità jitnaqqas mill-inqas bin-nofs,

D. billi l-oċeani tad-dinja jikkostitwixxu 90 % tal-ħabitats għall-ħajja li fiha,

E. billi żewġ terzi tal-oċeani tad-dinja ma jaqgħux taħt ġuriżdizzjoni nazzjonali u b’hekk 
huma neqsin minn politiki komprensivi li jiggvernaw l-ibħra internazzjonali, filwaqt li l-
liġijiet inkompluti eżistenti huma bbażati primarjament fuq prinċipji tas-seklu 17 tal-
libertà tal-ibħra u jinjoraw ħafna mill-prinċipji ambjentali li ilhom żmien jiġu applikati 
għall-art u l-atmosfera,

                                               
1 ĠU L 286, 29.10.2008, p.1.
2 ĠU L286, 29.10.2008, p. 33
3 ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1
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1. Huwa tal-fehma li s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) huwa waħda 
mill-aktar theddidiet serji għall-bijodiversità tal-oċeani tad-dinja;

2. Iqis li l-pakkett ta’ kontroll il-ġdid tal-UE, li jikkonsisti fir-Regolament IUU, ir-
Regolament tal-Kontroll u r-Regolament tal-Awtorizzazzjonijiet tas-Sajd1, jikkostitwixxi 
sett komprensiv ta’ strumenti għall-ġlieda kontra dan il-flaġell tal-oċeani billi jispeċifika r-
responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera, tal-kosta, tal-port u tas-suq li jikkaratterizzaw 
kemm lill-Istati Membri tal-UE u kemm lill-pajjiżi terzi;

3. Jinsisti li l-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta’ kontroll fl-Istati Membri għandhom jingħataw 
riżorsi suffiċjenti (umani, finanzjarji, teknoloġiċi) għall-implimentazzjoni sħiħa ta’ dawn 
ir-Regolamenti u li m’għandhomx joqogħdu lura milli jidentifikaw l-interessi tal-UE u 
jimponu sanzjonijiet fejn xieraq peress li qiegħda fir-riskju l-kredibilità tal-UE;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika valutazzjonijiet annwali tal-prestazzjoni tal-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS);

5. Iqis li, minħabba l-mobilità għolja tal-istokkijiet tal-ħut, tal-flotot tas-sajd u tal-kapital li 
jappoġġja l-flotot kif ukoll minħabba n-natura globali tas-suq tal-ħut, is-sajd IUU jista’ 
jiġi miġġieled b’mod effikaċi biss bis-saħħa tal-koperazzjoni internazzjonali;

6. Jenfasizza li l-limitazzjonijiet li kien hemm fil-passat rigward il-monitoraġġ u l-infurzar 
fl-oċeani, fil-parti l-kbira tagħhom ingħelbu bis-saħħa tal-avvanzi tekniċi u li llum, il-
muftieħ għall-kumbattiment tas-sajd IUU jinsab primarjament f’idejn gvernijiet bir-rieda 
politika li jieħdu azzjoni;

7. Iqis li huwa kruċjali t-titjib tat-trasparenza fl-aspetti kollha tal-industrija tas-sajd u l-
attivitajiet relatati, inkluż l-ilħuq ta’ qbil dwar kriterji internazzjonali biex tiġi stabbilita 
sjieda benefiċjarja reali tal-bastimenti;

8. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jestendu l-programmi tagħhom 
ta’ appoġġ finanzjarju u tekniku lill-programmi ta’ sorveljanza fl-ibħra tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u jagħtu prijorità ikbar lill-programmi reġjonali milli lil dawk bilaterali;

9. Jitlob li l-Kummissjoni żżid il-Ftehima tal-FAO dwar miżuri tal-Istat tal-Port, il-Ftehima 
tan-NU dwar l-Istokk tal-Ħut u l-Ftehima ta’ Osservanza tal-FAO mal-lista tal-strumenti li 
għandhom jiġu implimentati sabiex xi pajjiż ikun eliġibbli għas-Sistema Ġeneralizzata ta’ 
Preferenzi Plus, li bħalissa qed tiġi rriveduta;

10. Iqis li l-UE għandha ssegwi l-għanijiet li ġejjin fl-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-
Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs) fejn hija membru:

• l-istabbiliment, għas-sajd kollu li jaqa’ fl-ambitu tal-RFMOs, ta’ reġistri tal-bastimenti 
tas-sajd, inklużi l-bastimenti ta’ appoġġ, li huma awtorizzati għas-sajd kif ukoll listi 
tal-bastimenti li huma identifikati bħala IUU (listi suwed), u l-aġġornament frekwenti 
u l-pubblikazzjoni wiesgħa tagħhom u l-koordinazzjoni tagħhom bejn l-RFMOs;

                                               
1 Ir-Regolamenti Nru 1005/2008, 1006/2008 u 1224/2009
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• it-tisħiħ tal-Kumitati tal-Konformità tal-RMFOs bil-għan li tiġi eżaminata l-
prestazzjoni tal-Firmatarji u, fejn meħtieġ, jiġu imposti sanzjonijiet effikaċi;

• l-estensjoni tal-lista ta’ miżuri speċifiċi li għandhom jittieħdu mill-Firmatarji (CPCs) 
bħalma huma l-istati tal-bandiera, tal-kosta, tal-port u tas-suq fl-RFMOs individwali;

• l-istabbiliment ta’ spezzjonijiet adegwati fil-baħar u programmi ta’ osservazzjoni;

• il-projbizzjoni tat-trażbord fil-baħar;

• l-iżvilupp ta’ skemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda li jibdew mill-ispeċi ewlenin li 
hemm f’kull RFMO;

• evalwazzjonijiet obbligatorji u regulari tal-prestazzjoni tal-RFMOs individwali, bir-
rekwiżit li tittieħed azzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet;

11. Jitlob estensjoni urġenti tan-netwerk tal-RFMOs biex ikunu koperti l-meded tal-baħar u ż-
żoni kollha fl-ibħra internazzjonali, jew bl-istabbiliment ta’ RFMOs ġodda jew bl-
estensjoni tal-mandat ta’ dawk eżistenti; huwa tal-fehma li fid-dawl tan-natura globali tas-
sajd IUU tinħtieġ koperazzjoni mtejba ħafna bejn l-RFMOs fejn jidħlu l-iskambju ta’ 
informazzjoni, sanzjonijiet kontra bastimenti u CPCs u kwistjonijiet oħra;

12. Jappoġġja bis-sħiħ l-inizjattiva kurrenti tal-FAO għall-iżvilupp ta’ Reġistru Globali tal-
Bastimenti tas-Sajd, li għandu jkun obbligatorju u għandu jiġbor fih mill-aktar fis il-
bastimenti li jaqbżu l-10 GT;

13. Jinkoraġġixxi l-iżvilupp rapidu ta’ sistema ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-istati tal-
bandiera, li bħalissa qed tinħoloq fi ħdan il-FAO, bħala mezz ta’ pressjoni fil-konfront tal-
istati li mhux qed jaqdu l-obbligi legali internazzjonali tagħhom; jinsisti li għandu jinstab 
mekkaniżmu effikaċi għall-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet kontra dawk l-istati li ma 
jiżgurawx li l-bastimenti li qed itajru l-bandiera tagħhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
kollha rilevanti;

14. Huwa tal-fehma li għandu jitwaqqaf korp ġdid taħt l-awspiċji tan-NU għat-twettiq ta’ 
evalwazzjonijiet indipendenti tal-prestazzjoni kemm tal-istati tal-bandiera u kemm tal-
RFMOs;

15. Jenfasizza li l-kunċett tar-responsabilità tal-istat tas-suq għandu jkun żviluppat bis-sħiħ 
bħala mezz biex jingħalqu s-swieq għall-prodotti tal-ħut IUU; huwa tal-fehma li hemm 
urġenza biex l-UE tiddiskuti ma’ stati tas-suq ewlenin oħra, inklużi l-Istati Uniti, il-
Ġappun u ċ-Ċina, għalkemm m’għandhiex tillimita ruħha għal dawn il-pajjiżi, dwar kif 
jistgħu jiġu żviluppati strumenti legali internazzjonali li jistgħu jwaqqfu l-kummerċ tal-ħut 
IUU, possibilment fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

16. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex taħdem favur l-iżvilupp ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni 
tal-qabda;

17. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rapport reċenti mill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi 
u l-Kriminalità (UNODC) dwar l-irwol tal-kriminalità organizzata tranżnazzjonali fl-
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industrija tas-sajd u l-ispjega li jagħti dwar kif il-gruppi kriminali organizzati qed iżidu l-
influwenza tagħhom fi ħdan l-industrija tas-sajd, inkluż kemm fl-attivitajiet ta’ qabel is-
sajd stess (provvista ta’ bastimenti u ekwipaġġi, riforniment bil-fjuwil eċċ.) u kemm 
f’dawk ta’ warajh (tqegħid fis-suq, trasport tal-merkanzija);

18. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li dawk involuti fis-sajd IUU jwettqu attivitajiet kriminali 
bħat-traffikar tal-bnedmin, il-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, in-negozju ta’ oġġetti misruqa, 
l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi doganali;

19. Jappoġġja bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-UNODC, inklużi l-estensjoni 
tal-koperazzjoni internazzjonali fl-investigazzjoni ta’ attivitajiet kriminali fil-baħar, it-
titjib tat-trasparenza rigward is-sjieda u l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd u l-
iskoraġġiment tal-bejgħ ta’ bastimenti tas-sajd lil kumpaniji fejn ma jkunx possibbli t-
traċċar tas-sidien benefiċjarji;

20. Jinnota li l-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Kriminalità Organizzata Tranżnazzjonali hija 
wieħed mill-aktar trattati li ġew irratifikati minn għadd kbir ta’ pajjiżi u tobbliga lill-
Firmatarji tagħha li jikkoperaw ma’ xulxin fir-rigward tal-investigazzjonijiet, il-
prosekuzzjoni u l-proċeduri ġudizzjarji f’każijiet relatati mal-kriminalità tranżnazzjonali 
organizzata u b’hekk toħloq sinerġiji importanti fil-ġlieda kontra s-sajd IUU;

21. Huwa tal-fehma li s-sajd IUU għandu jsir wieħed mill-oqsma ta’ prijorità għall-Interpol u 
għandhom jingħataw riżorsi u setgħat ta’ investigazzjoni lill-organizzazzjoni biex hija 
timmonitorja u tikkumbatti l-aspetti kriminali tranżnazzjonali tas-sajd IUU;

22. Jisħaq li l-UE għandha tipproponi li l-kwistjoni tal-governanza internazzjonali tal-oċeani 
tkun prijorità fis-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li ġej fl-2012 fil-Brażil, f’għeluq 
it-tletin sena mil-Liġi tal-Baħar tan-NU;

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-FAO adottat pjan ta’ azzjoni fl-2001 għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u 
mhux irregolat (IUU), li minn dakinhar ġiet iddikjarata bħala prijorità tal-komunità 
internazzjonali.

Is-sajd IUU jdgħajjef l-isforzi għall-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut fil-meded 
tal-baħar kollha tal-qbid. Fil-konfront tas-sajd IUU, jista’ jkun li l-organizzazzjonijiet 
nazzjonali u reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd ma jirnexxilhomx jilħqu l-miri ta’ ġestjoni. Din is-
sitwazzjoni twassal għat-telf tal-opportunitajiet soċjali u ekonomiċi fuq medda ta’ żmien 
kemm qasir u kemm twil u għal effetti negattivi fuq is-sigurtà tal-ikel u l-ħarsien ambjentali. 
Is-sajd IUU jista’ jirriżulta fil-kollass ta’ medda tal-baħar użata għas-sajd jew ixekkel b’mod 
serju l-isforzi għall-bini mill-ġdid ta' stokkijiet diġà mnaqqsa. L-istrumenti internazzjonali 
eżistenti li jindirizzaw is-sajd IUU ma kinux effikaċi minħabba n-nuqqas ta’ rieda politika, 
prijorità, kapaċità u riżorsi għar-ratifika jew l-adeżjoni kif ukoll l-implimentazzjoni tagħhom. 
(Pjan ta’ Azzjoni tal-2001 tal-FAO, l-ewwel paragrafu)

Sar ċertu progress f’meded tal-baħar speċifiċi jew minn ċerti pajjiżi. Madankollu, f’ħafna 
postijiet l-istqarrija għadha tapplika bħal meta nkitbet u turina li għad baqa’ ħafna xi jsir.

In-natura fiha nnifisha tas-sajd IUU tagħmlu impossibbli li wieħed jistmah b’mod preċiż, iżda 
nafu li huwa ta’ kobor enormi. Studju reċenti1 ssuġġerixxa li jikkorrispondi għal bejn 11 u 26 
miljun tunnellata fis-sena. Saħansitra l-iżgħar persentaġġ f’din il-medda jikkorrispondi għal 
15 % tal-qabdiet marittimi.

L-Unjoni Ewropea (UE) għandha responsabilità speċjali fejn tidħol il-ġlieda kontra s-sajd 
IUU peress li hija tikkostitwixxi l-ikbar suq tal-ħut fid-dinja u waħda mill-qawwiet ewlenin 
fil-qasam tas-sajd.

Ir-Regolamenti reċenti tal-IUU u l-Kontroll (ir-Regolamenti tal-Kunsill 1005/2008 u 
1224/2009 rispettivament) jipprovdu lill-UE għodod b’saħħithom u innovattivi għall-ġlieda 
kontra s-sajd IUU billi jiddefinixxu l-obbligi u l-opportunitajiet kemm tal-Istati Membri u 
kemm tal-pajjiżi terzi bħala stati tal-bandiera, tal-kosta, tal-port, u tas-suq. Jidher ċar, però, li 
ma jistgħux jeliminaw is-sajd IUU b’mod iżolat. Peress li l-maġġoranza l-kbira – madwar 
żewġ terzi – tal-oċeani tad-dinja ma jaqgħux fil-qasam tal-ġuriżdizzjoni nazzjonali, huwa 
ovvju li l-isforzi nazzjonali u l-koperazzjoni reġjonali mhumiex biżżejjed. Din il-battalja tista’ 
tintrebaħ biss jekk il-komunità globali taġixxi b’mod konġunt. 

Iż-żewġ dokumenti ta’ ħidma pprovdew informazzjoni ta’ sfond dwar ċerti inizjattivi meħuda 
mill-komunità internazzjonali fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-Organizzazzjonijiet 
Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs). Ir-rapport jippreżenta proposti speċifiċi dwar 
x’għandha tippromwovi u tipproponi l-UE fil-fora rilevanti.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009): Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570
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It-tema ewlenija tat-trasparenza

Is-sajd IUU qed jiġi ffaċilitat min-nuqqas ta’ aċċess għall-informazzjoni li jinħeba wara l-
pretest tal-“kunfidenzjalità” u l-“privatezza”. Tema li wieħed jiltaqa’ magħha ta’ spiss f’ħafna 
analiżi dwar is-sajd IUU hija n-nuqqas ta’ trasparenza rigward l-ismijiet tal-bastimenti u l-
identità tas-sidien benefiċjarji tagħhom. Dan bla dubju jaqdi l-interessi ta’ operaturi bla 
skrupli fit-tentattivi tagħhom li jevitaw li jinkixfu. Din l-oskurità timmanifesta ruħha b’ħafna 
modi u dimensjonijiet li jvarjaw minn membri tal-ekwipaġġ jaħbu isem il-bastiment biex 
jevitaw l-identifikazzjoni tiegħu fil-baħar għan-nisġa tal-kumpaniji fittizji li f’ċerti pajjiżi 
jaħbu isem sid il-bastiment u l-istati tal-bandiera li jirrifjutaw li jaqdu l-obbligi tagħhom. 
Tinħtieġ firxa wiesgħa ta’ miżuri għat-titjib tat-trasparenza.

L-UE tista’ sservi ta’ eżempju

Bil-leġiżlazzjoni l-ġdida tagħha, l-UE teoretikament iżżomm f’idejha għodod b’saħħithom 
għall-ġlieda kontra s-sajd IUU. Jekk l-UE trid tipperswadi lil stati oħra biex jieħdu azzjoni 
huma wkoll, hija stess għandha timxi b’mod impekkabbli. M’għandhiex tniżżel fil-listi IUU 
biss bastimenti li mhumiex tal-UE jew pajjiżi terzi bħala stati li mhux qed jikkoperaw. 
M’għandhiex toqgħod lura milli tniżżel bastimenti tal-UE jew milli timponi sanzjonijiet fuq 
Stati Membri li ma jinfurzawx ir-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), minkejja li huwa 
diffiċli mil-lat politiku li ssemmi Stat Membru b’ismu u twaqqgħu fl-għajb bħala wieħed li 
ma jaqdix ir-responsabilitajiet tiegħu. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jingħataw 
riżorsi suffiċjenti biex ikunu jistgħu jimplimentaw dawn ir-Regolamenti bis-sħiħ.

Mill-2003 sal-2006 l-Kummissjoni ppubblikat tabelli bil-marki dwar il-prestazzjoni tal-Istati 
Membri fl-applikazzjoni tar-regoli tal-PKS. Din l-inizjattiva għandha tiġġedded fl-aħjar 
interess tat-trasparenza u biex ikun hemm kundizzjonijiet indaqs.

Permezz ta’ diversi linji baġitarji, l-UE tiffinanzja għadd ta’ programmi ta’ sorveljanza fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw. Din l-azzjoni għandha titwessa’ u tiġi kkoordinata ma’ proġetti 
simili tal-Istati Membri. Il-parti l-kbira tal-istrumenti internazzjonali, bħalma huma l-Ftehima 
dwar miżuri tal-Istat tal-Port, il-Ftehima tan-NU dwar l-Istokk tal-Ħut, u l-Ftehima ta’ 
Osservanza tal-FAO, fihom dispożizzjonijiet għall-iffinanzjar ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, u 
l-UE tista’ timxi bihom.

Pass sempliċi, imma importanti, li l-UE tista’ tieħu b’mod unilaterali għat-titjib tat-
trasparenza huwa li tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-ismijiet tas-sidien tal-
bastimenti tas-sajd tal-UE u l-awtorizzazzjonijiet li jkunu kisbu.

Inizjattivi fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali

L-RFMOs ivarjaw mhux ħażin fejn jidħlu l-approċċ tagħhom għas-sajd IUU u l-miżuri legali, 
inklużi s-sanzjonijiet li japplikaw fil-ġlieda kontrih. Hemm ħafna affarijiet li l-UE tista’ 
tippromwovi u li jnaqqsu s-sajd IUU kemm direttament u kemm indirettament:

 RFMOs addizzjonali jew l-estensjoni tal-mandati ta’ dawk eżistenti, sabiex ikunu 
koperti żoni u speċi li bħalissa mhumiex irregolati;



PE464.787v01-00 10/12 PR\866180MT.doc

MT

 reġistri tal-bastimenti tas-sajd, inklużi l-bastimenti ta’ appoġġ, li huma awtorizzati 
għas-sajd kif ukoll listi tal-bastimenti li huma identifikati bħala IUU (listi suwed) 
għall-meded tal-baħar kollha li jaqgħu fl-ambitu tal-RFMOs, u l-aġġornament 
frekwenti u l-pubblikazzjoni wiesgħa tagħhom u l-koordinazzjoni tagħhom bejn l-
RFMOs;

 it-tisħiħ tal-Kumitati tal-Konformità bil-għan li tiġi eżaminata l-prestazzjoni tal-
Firmatarji u, fejn meħtieġ, jiġu imposti sanzjonijiet effikaċi;

 miżuri estiżi dwar l-istati tal-bandiera, tal-kosta, tal-port u tas-suq fi ħdan l-RFMOs 
individwali;

 spezzjonijiet fil-baħar u programmi ta’ osservazzjoni;
 il-projbizzjoni tat-trażbord fil-baħar;
 skemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda li jibdew mill-ispeċi ewlenin li hemm f’kull 

RFMO; 
 evalwazzjonijiet obbligatorji u regulari tal-prestazzjoni tal-RFMOs individwali 

mwettqa minn korp indipendenti bħan-NU, bir-rekwiżit li tittieħed azzjoni abbażi tar-
rakkomandazzjonijiet.

U fl-aħħar nett, minħabba n-natura globali tas-sajd, il-parti l-kbira ta’ dawn l-ideat għandhom 
ikunu implimentati (jew għall-inqas ikkoordinati) bejn l-RFMOs. Filwaqt li taħdem mal-
RFMOs, l-UE tista’ fl-istess ħin tappoġġja inizjattivi kurrenti globali (pereżempju mill-FAO) 
kif ukoll tipproponi inizjattivi ġodda billi:

 tippromwovi, kemm finanzjarjament u kemm politikament, ir-Reġistru Globali tal-
Bastimenti tas-Sajd, li għandu jsir obbligatorju u jiġbor fih mill-aktar fis il-bastimenti 
kollha li jaqbżu l-10 GT jew it-tnax-il metru (inklużi l-bastimenti ta’ appoġġ);

 tinkoraġġixxi l-żvilupp rapidu ta’ sistema ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-istati 
tal-bandiera;

 tinkoraġġixxi r-ratifika ta’ strumenti legali internazzjonali dwar is-sajd mill-istati jew 
l-adeżjoni magħhom (il-Ftehima ta’ Osservanza, il-Ftehima dwar miżuri tal-Istat tal-
Port, il-Ftehima tan-NU dwar l-Istokk tal-Ħut), pereżempju billi żżidhom mal-lista tal-
strumenti li għandhom jiġu implimentati sabiex xi pajjiż ikun eliġibbli għas-Sistema 
Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus1 (li bħalissa qed tiġi rriveduta);

 toħloq bażi ta’ dejta globali ta’ materjal ġenetiku mill-istokkijiet tal-ħut li jippermetti l-
identifikazzjoni tal-ispeċi u l-istokk li minnhom huma ġejjin prodotti tal-ħut;

Il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri

Ir-Regolament IUU tal-UE huwa inizjattiva mill-aħjar, iżda biex ikun effikaċi kemm jista’ 
jkun, għandu jkun appoġġjat minn swieq oħra ewlenin tal-ħut u, fl-aħħar mill-aħħar, mill-
komunità internazzjonali fl-intier tagħha. Jekk tkun biss l-UE li tirrifjuta l-ħut IUU, ikun 
inevitabbli li jinstabu swieq oħrajn. Huwa ta’ importanza ewlenija li l-Istati Uniti, il-Ġappun, 
u ċ-Ċina, fost l-oħrajn, jieħdu wkoll azzjoni biex jeliminaw l-importazzjoni tal-ħut IUU. Il-
Kummissjoni għandha twettaq inizjattiva diplomatika b’saħħitha mal-istati tas-suq ewlenin 
bil-għan li jiġu diskussi miżuri li huma jistgħu jieħdu għas-swieq tagħhom stess kif ukoll 
rigward il-kwistjoni liema azzjonijiet possibbli jistgħu jittieħdu f’livell multilaterali u globali.

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Possibilità relatata oħra għat-titjib tat-traċċabilità hija l-estensjoni sostanzjali tal-użu taċ-
ċertifikati tal-qabda għall-ħut li jidħol fil-kummerċ internazzjonali. Żewġ RFMOs diġà 
adottaw tali skemi, u l-UE għandha tippromwovi ċ-ċertifikati bħala għodda ġenerali għall-
ġlieda kontra l-kummerċ tal-ħut IUU. L-għan aħħari għandu jkun l-żvilupp ta’ skema globali 
ta’ ċertifikazzjoni tal-qabda filwaqt li jiġi evitat il-ħolqien ta’ ostakolu għall-kummerċ li ma 
jkunx relatat mat-tariffi. Huwa diffiċli li wieħed jifhem x’argumenti jistgħu jġibu l-pajjiżi 
favur il-kummerċ tal-ħut IUU, iżda meta r-Regolament IUU ġie propost għall-ewwel darba, 
kien hemm min għolla leħnu kontrih fl-UE.

Aspetti ta’ kriminalità organizzata tas-sajd IUU

Il-parti l-kbira tal-proposti ta’ hawn fuq huma aspetti standard tal-ġestjoni tajba tas-sajd li 
ilhom qed jiġu diskussi għal ħafna snin u li, għall-inqas f’xi postijiet, ġew implimentati diġà 
b’xi mod jew ieħor. Element relattivament ġdid huwa r-rikonoxximent tal-fatt li fis-sajd IUU 
huma involuti gruppi kriminali. Dan l-involviment jista’ jinkludi l-parteċipazzjoni ta’ gajijiet 
kriminali klassiċi fl-operazzjonijiet tas-sajd, iżda aktar spissa hija l-adozzjoni ta’ xi wħud mit-
tekniki tagħhom biex jappoġġjaw is-sajd, bħalma huma t-traffikar tal-bnedmin, it-tħaddim ta’ 
lsiera, l-evażjoni tat-taxxi, il-ħasil tal-flus, il-frodi doganali, il-korruzzjoni, il-kummerċ ta’ 
oġġetti misruqa, eċċ.

Rapport ġdid mill-Uffiċċju tan-NU dwar id-Drogi u l-Kriminalità1 jeżamina sa fejn l-
industrija globali tas-sajd qiegħda f’periklu li tintlaqat minn attivitajiet bħal dawn u jpinġi 
stampa pessimista ħafna tad-dħul dejjem jiżdied ta’ elementi kriminali organizzati fl-
operazzjonijiet tas-sajd, fl-UE u madwar id-dinja.

Dawn l-elementi kriminali jistgħu jkunu organizzati tajjeb ħafna billi jużaw tekniki sofistikati 
bħall-kennijiet finanzjarji u fiskali għall-ħabi tas-sidien benefiċjarji kif ukoll l-użu ta’ reġistri 
marittimi ta’ stati tal-bandiera mingħajr kapaċità jew rieda li jeżerċitaw ir-responsabilitajiet 
tagħhom rigward l-infurzar tal-liġi. F’xi sitwazzjonijiet jistgħu jkunu kbar u kumplessi u 
jużaw flotot ta’ bastimenti tas-sajd li jaqsmu bejniethom l-istess netwerks ta’ provvista u 
distribuzzjoni u toroq għat-tqegħid fis-suq, ta’ spiss bil-“ħasil” tal-qabda illegali b’ħut 
maqbud legalment. Il-bastimenti tas-sajd ġieli jintużaw wkoll għat-traffikar tad-droga, tal-
armi u saħansitra tat-terroristi. Ir-rabtiet li hemm bejn is-sajd u l-gruppi kriminali jsiru dejjem 
usa’ u dejjem aktar intimi.

Ir-rapport jippreżenta għadd ta’ rakkomandazzjonijiet li jimmeritahom l-appoġġ tal-UE, u li xi 
wħud minnhom jikkoinċidu ma’ ideat li diġà ssemmew:

 it-titjib tal-kapaċità ta’ investigazzjoni tal-attivitajiet kriminali organizzati fil-baħar, 
inkluż bl-estensjoni tal-koordinazzjoni bejn il-ħafna aġenziji ta’ infurzar tal-liġi 
involuti (dwani, kriminalità finanzjarja, traffikar tad-droga, eċċ.);

 it-titjib tat-trasparenza u t-traċċabilità tal-ħut għall-kxif tal-attivitajiet kriminali u t-
tnaqqis tal-qligħ li qed joħolqu;

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Disponibbli fuq 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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 monitoraġġ jew, preferibilment, projbizzjoni tal-bejgħ ta’ bastimenti tas-sajd użati lil 
kumpaniji li s-sidien benefiċjarji tagħhom mhumiex traċċabbli, irreġistrati ma’ bnadar 
ta’ non-konformità;

 monitoraġġ imtejjeb tal-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd u l-interazzjonijiet tagħhom 
mal-bastimenti merkantili.

Bi ftit kliem, illum il-ġurnata t-trattament tas-sajd IUU bħala każijiet iżolati il fihom ma 
rnexxiex l-infurzar tar-regoli dwar is-sajd huwa approċċ simpliċistiku wisq. Il-pajjiżi 
għandhom jadattaw ir-riżorsi legali u ta’ ġestjoni tagħhom għal din ir-realtà ġdida u jisfruttaw 
bis-sħiħ l-għodod diġà disponibbli għal tipi oħra ta’ attivitajiet kriminali biex jikkumbattu s-
sajd IUU meta jkunu involuti gruppi kriminali, inklużi l-attivitajiet relatati mas-sajd li jseħħu 
qablu u warajħ stess.

Il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Kriminalità Organizzata Tranżnazzjonali għandha 159 
Firmatarju, li huma obbligati li jaġixxu u jikkoperaw biex jikkumbattu s-sajd IUU meta jkunu 
involuti elementi kriminali organizzati.

Konklużjonijiet

Is-sajd huwa industrija globali, u dan, inevitabilment, japplika wkoll għall-komponent IUU. 
Kif jidher ċar minn dak li ntqal hawn fuq, il-ġlieda kontra s-sajd IUU tirrikjedi koperazzjoni 
globali.

L-oċeani tad-dinja huma wirt komuni tal-bnedmin, u l-konservazzjoni tagħhom hija 
responsabilità komuni tagħhom.

Il-konsegwenza loġika hija li sistema ta’ governanza globali tal-oċeani hija essenzjali għall-
ġestjoni tas-sajd, b’mod partikolari fl-ibħra internazzjonali. L-approċċ kurrenti jidher ċar li 
falla. 

Il-ftehimiet internazzjonali għandhom ikunu nnegozjati bil-għan li jiżguraw li d-dritt għall-ħut 
jiddependi minn kriterji minimi relatati mat-trasparenza tas-sjieda, tal-operazzjonijiet u tal-
qabdiet, it-traċċabilità tal-prodott, eċċ., u li l-istati li ma jaqdux ir-responsabilitajiet tagħhom 
jitilfu d-drittijiet tas-sajd tagħhom. 

Ta’ min wieħed iżid bħala nota tal-aħħar li l-implimentazzjoni ta’ ħafna mir-
rakkomandazzjonijiet ta’ hawn fuq tirrikjedi riżorsi sinifikanti. Ħafna pajjiżi li qed 
jiżviluppaw ikollhom diffikultà biex isibu dawn ir-riżorsi, jiġifieri għandhom jinstabu l-mezzi 
għall-provvista ta’ għajnuna. Din hija sitwazzjoni komuni llum il-ġurnata. Madankollu, din l-
għajnuna m’għandhiex tingħata mingħajr kundizzjonijiet – in-nuqqas ta’ suċċess mil-lat tal-
pajjiżi li jirċievu l-għajnuna għandu jirriżulta fl-istess konsegwenzi li jiffaċċjaw pajjiżi oħra, 
bħall-projbizzjoni tal-esportazzjoni.


