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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0920/2010, imressqa minn Salvador Peiró Gómez, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem is-Centro Acuicultura Experimental (Ċentru tal-
Akkwakultura Esperimentali), dwar is-sajd rikreazzjonali għas-sallur 
f’Valenzja, Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-leġiżlazzjoni li tirrigwarda s-sajd rikreazzjonali għas-sallur 
f’Valenzja li ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tar-Reġjun ta’ Valenzja. Huwa tal-fehma li 
din il-leġiżlazzjoni tikser ir-Regolament (KE) 330/97 minħabba li ma tiħux inkunsiderazzjoni 
s-sopravivenza ta’ din l-ispeċi. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jirreferi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/971 tad-9 ta’ Diċembru 
1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ 
fihom. Dan ir-regolament jistipola d-dispożizzjonijiet għall-importazzjoni, l-esportazzjoni u r-
riesportazzjoni u anki dawk għall-kummerċ intern tal-UE ta’ kampjuni ta’ speċi elenkati fl-
erba’ Anness tiegħu.

Billi dan ir-regolament ma jirregolax is-sajd għas-sallur Ewropew (Anguilla anguilla) fl-UE, 
il-Kummissjoni tixtieq minflok tirreferi lill-petizzjonant għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
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Nru 1100/20071 tat-18 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk tas-
sallura Ewropea.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li dan ir-Regolament sempliċiment jiddiskrivi l-objettiv li 
għandu jinkiseb, jiġifieri l-irkupru ta’ dan l-istokk billi 40% tas-sallur jitħalla jaħrab permezz 
tal-adozzjoni tal-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tas-Sallura (EMPs) mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri. Dan ifisser li d-deċiżjoni dwar kif għandu jinkiseb dan l-objettiv taqa’ f’idejn 
dawn l-awtoritajiet. L-għażla tal-miżuri fl-EMP hija għalhekk għażla nazzjonali jew reġjonali.
Il-Kummissjoni tevalwa biss abbażi ta’ evalwazzjoni minn korp xjentifiku jekk il-miżuri 
jippermettux verament li jinkisbu l-objettivi.  Għalhekk, dan ir-regolament huwa eżempju 
tajjeb ta’ kif għandha tittieħed azzjoni relevanti f’konformità sħiħa mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni, kif suppost, l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali.

Dak li l-petizzjonant fil-fatt qed jikkuntesta huwa l-kompatibilità tal-Pjan ta’ Ġestjoni tas-
Sallura (EMP) mar-Regolament (KE) Nru 1100/2007, liema pjan ġie sottomess mill-
Komunità Valenzjana lill-Kummissjoni Ewropea.

Qabel ma jkun hemm reazzjoni għal din l-isfida, għandu jiġi mfakkar li 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. Il-Kunsill Internazzjonali għall-
Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) għalhekk talab biex jiġi żviluppat pjan ta’ rkupru għall-istokk 
kollu tas-sallura Ewropea u li l-isfruttament u attivitajiet oħra tal-bniedem li jaffettwaw l-
istokkijiet għandhom jitnaqqsu kemm jista’ jkun.

Fil-15 ta’ Novembru 2005, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li ssejjaħ lill-
Kummissjoni sabiex tippreżenta immedjatament proposta għal regolament għall-irkupru ta’ 
stokk tas-sallura Ewropea. Dan wassal għall-fatt li fit-18 ta’ Settembru 2007 ġie adottat ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 li ssemma hawn fuq, li fil-qafas tiegħu l-
amministrazzjonijiet responsabbli fl-Istati Membri kellhom iħejju l-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tas-
Sallura (EMPs) għall-ħabitat tas-sallura fit-territorju tagħhom.

Ġew stabbiliti għadd ta’ gruppi ta’ ħidma għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati mid-
Dipartiment tal-Ambjent, l-Ilmijiet, l-Urbaniżmu u l-Ħabitat tal-Ġeneralitat ta’ Valenzja li 
ħejja l-“Pjan ta’ Ġestjoni tas-Sallura għall-Komunità Valenzjana”.

Il-Kummissjoni rċiviet dan id-dokument twil (ta’ aktar minn 1000 paġna ta’ informazzjoni 
ddettaljata u mapep komprensivi) flimkien mal-11-il EMP reġjonali Spanjol ieħor u, 
f’konformità mal-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007, 
ippreżentathom kollha lill-ICES, għal evalwazzjoni teknika u xjentifika. Mbagħad l-ICES 
issuġġerixxa li għandu jsir xi titjib fir-rigward ta’ dawn l-EMPs qabel ma jkunu jistgħu jiġu 
adottati formalment mill-Kummissjoni.

Konklużjoni

L-EMP Valenzjan jipprevedi li s-sajd għall-frieħ tas-sallur għandu jkun permess għas-sajd 
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kummerċjali biss u li s-sajd għal sallura itwal minn 12-il cm jista’ jkun kemm kummerċjali kif 
ukoll rikreazzjonali. Dan l-EMP ġie adottat formalment, flimkien ma’ 11-il EMP reġjonali 
Spanjol ieħor u ma’ EMP reġjonali wieħed għal Spanja kollha, mill-Kummissjoni Ewropea 
permezz tad-Deċiżjoni C(2010)6360 tal-01.10.2010. Dan ifisser li l-Kummissjoni qieset, 
abbażi tal-istima xjentifika tal-ICES, li dawn l-EMPs jissodisfaw ir-rekwiżiti stipolati mir-
Regolament (KE) Nru 1100/2007.


