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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0909/2009 minn Jean-Paul Doron (ta’ nazzjonalità Franċiża), f’isem 
il-Federazzjoni Nazzjonali tas-Sajd Franċiża, b’13 000 firma, rigward il-pjan 
ta’ ġestjoni Franċiż għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tas-sallura

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-gvern Franċiż, f’applikazzjoni tar-Regolament Nru 1100/2007 (KE), elabora pjan ta’ 
ġestjoni għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tas-sallura. Il-Federazzjoni Nazzjonali tas-Sajd 
Franċiża b’mod kostanti ddinunċjat l-istrateġija tal-gvern bħala mhux adegwata, b’mod 
partikulari fir-rigward tal-kontroll tal-livelli tal-kontaminazzjoni tal-PCB u l-kostruzzjoni ta’ 
barrieri għall-influss tal-immigrazzjoni. Il-federazzjoni tistieden lill-Membri tal-Parlament 
Ewropew biex isegwu bid-dettall l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni minn Franza. Il-
Parlament kien strumentali sabiex jagħti bidu għar-riżoluzzjoni adottata fil-15 ta’ Novembru 
2005.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Skont il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), l-informazzjoni 
xjentifika tindika biċ-ċar li l-istokkijiet tas-sallura Ewropea tant qed jonqsu b’mod 
drammatiku li m’għadhomx fi ħdan limiti bijoloġiċi siguri. L-ICES qal li għandu jiġi 
żviluppat pjan ta’ rkupru għall-istokkijiet kollha tas-sallura Ewropea u li l-isfruttament u 
attivitajiet oħra tal-bniedem li jaffettwaw l-istokkijiet (bħal pereżempju kontaminazzjoni mill-
PCBs u ostakoli għall-flussi migratorji) għandhom jitnaqqsu kemm jista’ jkun.
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Fil-15 ta’ Novembru 2005, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni, li fiha talab lill-
Kummissjoni biex tissottometti immedjatament proposta għal regolament dwar l-irkupru tal-
istokkijiet tas-sallura Ewropea.

Fit-18 ta’ Settembru 2007, ġie adottat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 (minn 
hawn ’il quddiem “ir-regolament tas-sallur”) li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk 
tas-sallura Ewropea. Fil-qafas tar-regolament li ssemma, l-Istati Membri kollha għandhom 
iħejju Pjanijiet għall-Ġestjoni tas-Sallur (EMP).

Fil-31 ta’ Diċembru 2008, f’konformità mal-Artikolu 4(1) tar-regolament tas-sallur, Franza 
ssottomettiet quddiem il-Kummissjoni EMP nazzjonali, finalizzat għal skopijiet ta’ 
informazzjoni b’10 kapitoli lokali u żewġ annessi (li wieħed minnhom jindirizza 
speċifikament il-kwistjoni tal-PCBs bħala pjan ta’ azzjoni nazzjonali kontra l-PCBs). L-
analiżi tal-EMP Franċiż bdiet permezz ta’ analiżi tal-konformità tiegħu mal-obbligi regolatorji 
kollha, pass imsejjaħ “verifika tal-ammissibilità”. Dan l-ewwel pass huwa kundizzjoni sine 
qua non qabel ma l-EMPs jintbagħtu lill-ICES, li huwa l-korp xjentifiku maħtur mill-
Kummissjoni biex iwettaq l-analiżi xjentifika u teknika tal-EMPs.

Fl-20 ta’ Marzu 2009, il-Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet Franċiżi, permezz ta’ ittra, li l-
EMP propost ma kienx ammissibbli fil-forma li fiha ġie preżentat, peress li ma kienx jinkludi 
l-elementi kollha mitluba mill-Artikoli 2 u 7 tar-regolament tas-sallur.

Fis-26 ta’ Mejju 2009, f’konformità mal-Artikolu 4(1) tar-regolament tas-sallur u b’risposta 
għall-ittra tal-20 ta’ Marzu 2009, l-awtoritajiet Franċiżi ssottomettew verżjoni riveduta tal-
EMP Franċiż lill-Kummissjoni.

Fid-29 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet Franċiżi permezz ta’ ittra li l-
EMP rivedut kien ammissibbli. Dan id-dokument, flimkien mal-10 kapitoli lokali u ż-żewġ 
annessi, imbagħad intbagħat lill-ICES għal evalwazzjoni xjentifika u teknika, kif previst mill-
Artikolu 5(1) tar-regolament tas-sallur.

Fl-24 ta’ Ġunju 2009, il-Kummissjoni rċeviet il-petizzjoni msemmija mill-Federazzjoni 
Nazzjonali tas-Sajd Franċiża u tat ir-risposta tagħha fl-14 ta’ Lulju 2009, fejn tat 
informazzjoni dwar fejn kienet waslet l-analiżi tal-EMP Franċiż.

Mill-1 ta’ Lulju 2009, l-awtoritajiet Franċiżi bdew jimplimentaw il-miżuri deskritti fl-EMP 
Franċiż. Dawn jinkludu l-identifikazzjoni ta’ ostakoli għall-flussi migratorji li għandhom jiġu 
adattati skont il-prijorità.

Fis-26 ta’ Awwissu 2009, l-ewwel evalwazzjoni xjentifika u teknika dwar l-EMP Franċiż 
intbagħtet mill-ICES lill-Kummissjoni, li nediet analiżi tal-kummenti tal-ICES filwaqt li 
kkunsidrat kull informazzjoni disponibbli minn Franza, inkluża l-informazzjoni li ġiet 
ippreżentata fil-petizzjoni msemmija. Għandu jiġi enfasizzat li l-kummenti tal-ICES ma kinux 
jinkludu rimarki dwar il-miżuri proposti għall-kontroll u l-ġlieda kontra l-kontaminazzjoni 
mill-PCBs.

Fit-28 ta’ settembru 2009, il-Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet Franċiżi permezz ta’ ittra 
li l-verżjoni riveduta tal-EMP Franċiż ma setgħetx tiġi aċċettata fl-istat attwali tagħha u talbet 
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li tingħata iktar informazzjoni u li jsiru emendi addizzjonali fid-dokumenti biex tingħata 
risposta għall-kummenti tal-ICES. Il-kwistjonijiet prinċipali mqajmin mill-ICES kienu t-titjib 
fqir tal-livell ta’ sopravivenza tas-sallur għal żmien qasir u medju, in-nuqqas ta’ dejta u l-
operat tas-suq tal-għammir tas-sallur ta’ inqas minn sena, peress li Franza hija waħda mill-
fornituri prinċipali tal-Unjoni. 

Fit-12 ta’ Novembru 2009, l-awtoritajiet Franċiżi ssottomettew quddiem il-Kummissjoni it-
tieni verżjoni riveduta tal-EMP Franċiż, f’liema verżjoni ħadu inkonsiderazzjoni l-kummenti 
tal-ICES dwar l-ewwel verżjoni riveduta.

Fis-16 ta’ Novembru 2009, l-ICES irċieva d-dokumenti riveduti u beda t-tieni evalwazzjoni 
xjentifika u teknika.

Il-Kummissjoni ser tiddeċiedi, fuq il-bażi tal-evalwazzjoni, jekk ikunx hemm bżonn iktar 
informazzjoni u/jew emendi fl-EMP Franċiż qabel tipproċedi bl-approvazzjoni tal-EMP 
Franċiż permezz ta’ deċiżjoni komuni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant li l-kontaminazzjoni mill-PCBs u l-ostakoli għall-
flussi migratorji huma theddidiet kbar għas-sopravivenza tas-sallura Ewropea. Il-
Kummissjoni jeħtieġ li tenfasizza, madankollu, li l-Pjan ta’ Rkupru tal-UE għas-sallur ma 
jinkludi l-ebda obbligu għall-Istati Membri li jnaqqsu l-livelli ta’ PCBs biex ikomplu jgħinu l-
irkupru tas-sallur. Il-Kummissjoni laqgħet l-informazzjoni u l-kummenti mogħtija fil-
petizzjoni u ħadithom inkonsiderazzjoni fl-analiżi tal-EMP Franċiż.

Attwalment, il-Kummissjoni qed tistenna t-tieni evalwazzjoni xjentifika u teknika tal-EMP 
Franċiż mill-ICES, biex tkun tista’ tiddeċiedi jekk il-miżuri ta’ Franza għall-ġestjoni tas-sallur 
jissodisfawx ir-rekwiżiti tar-regolament tas-sallur u jistgħux jiġu proposti għal approvazzjoni 
komuni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Fis-26 ta’ Jannar 2010, it-tieni evalwazzjoni xjentifika u teknika tal-EMP Franċiż (Eel 
Management Plan) intbagħtet mill-ICES (International Council for the Exploration of the Sea) 
lill-Kummissjoni. Abbażi ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni bdiet rawnd ta’ negozjati 
mal-awtoritajiet Franċiżi li wassal għal impenji ġodda min-naħa ta’ dawn tal-aħħar, liema 
impenji ġew spjegati fil-Pjan nazzjonali għall-ġestjoni tas-sallur.
L-impenji ewlenin il-ġodda kienu:

 3 pjanijiet triennali (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018) bl-għan li jitnaqqsu 
gradwalment l-imwiet tas-sallur (ikkawżati minn attivitajiet tas-sajd legali – kemm 
professjonali u kemm bħala divertiment, jew mill-kawżi umani l-oħra kollha – inkluż 
is-sajd illegali), akkumpanjati minn miżuri kumplimentari.

 Tnaqqis ta’ 40% tar-rata tal-imwiet tas-sallur ta’ inqas minn sena (inqas minn 12-il 
cm) ikkawżati minn attivitajiet legali tas-sajd professjonali fi żmien tliet snin (2012). 
Sal-2015, ir-rata tal-imwiet għandha titnaqqas b’60% għall-istadji kollha (is-sallur 
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isfar, dak tal-fidda u dak ta’ inqas minn sena). Dan isir billi jitnaqqas l-isforz tas-sajd 
(pereżempju billi jitqassar l-istaġun tas-sajd). 

 Fir-rigward tas-sajd bħala divertiment, projbizzjoni fuq il-qbid tas-sallur ta’ inqas 
minn sena u s-sallur tal-fidda, u tnaqqis fir-rata tal-imwiet tas-sallur isfar bi 30% sal-
2012 segwit minn tnaqqis ta’ 10% addizzjonali fis-sena li jwassal għal 60% sal-2015. 
Wara evalwazzjoni xjentifika fl-2015, jiġu previsti miżuri kumplimentari, jekk mhux 
projbizzjoni fuq il-qbid ta’ sallur isfar kif ukoll sallur ta’ inqas minn sena u sallur tal-
fidda.

 Tnaqqis fir-rata tal-imwiet minħabba l-kawżi umani l-oħra kollha (inkluż is-sajd 
illegali) bi 30% fi żmien 3 snin (2009/2012), imbagħad b’50% sal-2015 (2012/2015), 
imbagħad b’75% sal-2018 (2015/2018), billi jiġu implimentati l-identifikazzjoni u l-
adattament tal-ostakli prijoritarji (inklużi t-turbini) biex tiġi żgurata kontinwità 
ekoloġika (1555 ostaklu sal-2015), u miżuri kumplimentari biex it-turbini jiġu adattati   
(bypasses apposta għall-ħut, mudelli ġodda ta’ turbini bi ftit jew ebda impatt, u biex 
dawn jitwaqqfu f’perjodi ta’ migrazzjoni qawwija ’l isfel).

Bl-emendi l-ġodda miżjuda mill-awtoritajiet Franċiżi fil-pjan Franċiż għall-ġestjoni tas-sallur, 
il-Kummissjoni qieset li l-aħħar verżjoni tal-pjan, li uffiċjalment waslet fit-3 ta’ Frar 2010,
kienet tissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1100/2007, u għal din ir-raġuni l-pjan 
ġie adottat b’deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni qed tissorvelja 
mill-qrib l-implimentazzjoni tal-pjan u teżamina fid-dettall kwalunkwe informazzjoni li l-
petizzjonant ikun jixtieq jibgħat dwar din il-kwistjoni.


