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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Aktar ħut fl-ibħra? Miżuri biex jippromwovu l-irkupru tal-istokkijiet 'il fuq mir-
Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY), inklużi ż-żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut 
u ż-żoni tal-baħar protetti
(2019/2162(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikoli 11 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd 
(PKS),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika 
tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MSFD)),

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, stabbilita fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 bit-titolu "Strateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità għall-2030 – Inreġġgħu n-natura lura f'ħajjitna" (COM(2020)0380),

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Valutazzjoni Globali dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi 
Ekosistemiċi tal-2019 tal-Pjattaforma Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-
Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi (IPBES),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-
Natura (IUCN) tal-2016 dwar iż-żieda fil-kopertura taż-żona tal-baħar protetta għal 
konservazzjoni effettiva tal-bijodiversità tal-baħar,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar il-15-il laqgħa tal-
Konferenza tal-Partijiet (COP15) għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji tal-2017 bit-titolu "The sunken billions 
revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries" (Reviżjoni tal-biljuni 
mgħarrqa: Progress u Sfidi fis-Sajd fil-Baħar Globali),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ottubru 2015 dwar il-progress fit-
twaqqif ta' żoni protetti tal-baħar (kif mitlub mill-Artikolu 21 tad-Direttiva Kwadru 
dwar l-Istrateġija Marina (id-Direttiva 2008/56/KE) (MSFD) (COM(2015)0481),

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0015.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0000/2020),

A. billi l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) għandha l-għan li tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u 
l-akkwakultura huma ambjentalment sostenibbli fuq perjodu ta' żmien twil u li b'mod 
progressiv tirrestawra u żżomm il-popolazzjonijiet tal-istokkijiet tal-ħut 'il fuq mil-
livelli tal-bijomassa li kapaċi jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY);

B. billi l-għan tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MSFD) huwa li tipproteġi u 
tippreserva l-ambjent tal-baħar, tipprevjeni d-deterjorament tiegħu u tirrestawra l-
ekosistemi tal-baħar, u li tikseb Status Ambjentali Tajjeb (GES) għall-ilmijiet marittimi 
tal-UE sal-2020;

C. billi l-miżuri tal-ġestjoni tas-sajd adottati skont il-PKS qed jibdew jagħtu l-frott, hekk 
kif l-għadd ta' stokkijiet tal-ħut użati f'livelli sostenibbli qed jiżdied, u dan qed 
jippermetti rendimenti ogħla għall-istokkijiet li sa ftit ilu kienu jintużaw b'mod eċċessiv;

D. billi skont il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), madwar 
38 % tal-istokkijiet fil-Grigal tal-Atlantiku u madwar 92 % fil-Mediterran għadhom qed 
jintużaw b'mod eċċessiv, minkejja r-rekwiżit legali biex jitwaqqaf is-sajd eċċessiv sal-
2020;

E. billi s-sajd b'rendiment ekonomiku massimu (MEY) jirreferi għal-livell ta' qbid li fih 
jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjali, ambjentali u ekonomiċi għas-soċjetà, li jtejjeb 
ir-reżiljenza tas-settur;

F. billi l-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN) titlob li mill-
inqas 30 % tal-ħabitats tal-baħar kollha jinbidlu f'network ta' żoni tal-baħar protetti 
(MPAs) bi protezzjoni għolja sal-2020, fost miżuri ta' konservazzjoni effiċjenti oħra 
bbażati fuq iż-żona, bil-għan li ma titwettaq l-ebda attività ta' estrazzjoni f'mill-inqas 
30 % tal-oċean;

G. billi l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 titlob li jkun hemm objettiv 
legalment vinkolanti biex tiġi protetta mill-inqas 30 % taż-żona tal-baħar tal-UE, u biex 
10 % taż-żona tal-baħar tal-UE tiġi protetta b'mod strett;

H. billi t-telfien tal-bijodiversità tal-baħar għandu impatti soċjoekonomiċi fuq is-settur tas-
sajd, il-komunitajiet kostali u s-soċjetà kollha kemm hi, u għalhekk għandu jiġi evitat; 
billi, skont il-Bank Dinji, il-bini mill-ġdid tal-popolazzjonijiet tal-ħut iġib miegħu 
benefiċċji ekonomiċi akbar mill-istat attwali tal-popolazzjonijiet tal-ħut tal-baħar;

I. billi hemm kunsens xjentifiku qawwi li l-MPAs huma ta' benefiċċju għas-sajd minħabba 
l-effett kollaterali tagħhom u l-effetti pożittivi tagħhom fuq ir-reklutaġġ;

Intejbu l-ġestjoni tas-sajd biex intemmu s-sajd eċċessiv

1. Itenni l-appell tiegħu għal implimentazzjoni sħiħa tal-PKS bil-għan li l-popolazzjonijiet 
tal-istokkijiet tal-ħut jiġu restawrati u jinżammu 'l fuq mil-livelli tal-bijomassa li kapaċi 
jipproduċu MSY;
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2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-kopertura xjentifika bil-għan li 
100 % tal-istokkijiet tal-ħut użati fl-ilmijiet Ewropej jiġu vvalutati mhux aktar tard mill-
2025 u li l-MSY ikun jista' jiġi kkalkulat għal dawn l-istokkijiet kollha;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-implimentazzjoni tal-approċċ tal-ekosistema għall-
ġestjoni tas-sajd sabiex jiġu mminimizzati l-impatti negattivi fuq l-ekosistemi tal-baħar, 
l-istokkijiet tal-ħut u s-soċjetà;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-pjanijiet biex tittejjeb is-selettività u tqis 
ir-riżultati tal-istudji li juru l-impatti detrimentali tat-tekniki tas-sajd bħall-irkaptu tal-
kuntatt mal-qiegħ jew it-tagħmir biex jinġabar il-ħut (FADs) billi tillimita l-użu 
tagħhom b'mod qawwi;

5. Iqis li l-UE għandha tmur lil hinn mill-prattiki tal-ġestjoni tas-sajd attwali u 
tippromwovi tranżizzjoni lejn sajd b'impatt baxx sabiex jerġgħu jinbnew l-istokkijiet 
tal-ħut u jiġu restawrati l-ekosistemi tal-baħar;

6. Iqis li l-MSY ma għandux ikun l-uniku indikatur relatat mal-ġestjoni tas-sajd tal-UE u li 
għandu jintuża wkoll ir-rendiment ekonomiku massimu (MEY);

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod progressiv tfittex parir xjentifiku dwar l-MEY, 
billi tibda bl-aktar stokkijiet importanti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod progressiv tipproponi TACs (qabdiet totali 
permissibbli) li huma stabbiliti fil-livell tal-MEY għall-istokkijiet kollha fuq perjodu ta' 
żmien twil u għal 30 % tat-TACs sal-2030;

Nespandu n-network taż-żoni protetti u ntejbu l-ġestjoni tiegħu

9. Jenfasizza li, filwaqt li l-Unjoni Ewropea għamlet progress u laħqet il-mira li tidentifika 
10 % tal-ilmijiet tal-Ewropa bħala żoni protetti, in-network tal-MPAs bogħod milli jkun 
kompletament effettiv, u li proporzjon żgħir ħafna tal-MPAs eżistenti għandhom 
pjanijiet ta' ġestjoni u miżuri ta' protezzjoni;

10. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, fl-Istrateġija tagħha għall-Bijodiversità għall-2030, li 
mill-inqas 30 % taż-żona tal-baħar tal-UE tkun protetta;

11. Jitlob li nofs dik iż-żona, jiġifieri 15 % tal-ilmijiet Ewropej, tibbenefika minn livell 
għoli ta' protezzjoni, li tinkludi żoni fejn il-qabdiet kollha u kwalunkwe attività 
ekonomika huma pprojbiti (żoni ta' projbizzjoni totali), żoni fejn l-aktar tekniki tas-sajd 
distruttivi biss, bħall-irkaptu tal-kuntatt mal-qiegħ, huma pprojbiti, u żoni ta' rkupru tal-
istokkijiet tal-ħut, kif previst skont il-PKS;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkomplu jidentifikaw MPAs skont id-Direttivi dwar l-
Għasafar u l-Ħabitats u d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, sabiex jilħqu 
dawn l-objettivi;

13. Jitlob li l-MPAs jiġu stabbiliti bħala parti minn network koerenti ta' żoni konnessi, 
inklużi żoni lil hinn mill-kosta u tal-baħar fond; ifakkar fir-rekwiżit li jitwaqqaf is-sajd 
bl-irkaptu tal-kuntatt mal-qiegħ taħt l-400 m f'żoni fejn huwa magħruf li jeżistu jew 
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jistgħu jeżistu ekosistemi marini vulnerabbli (VMEs);

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal linji gwida b'saħħithom dwar il-ġestjoni tal-MPAs 
għall-Istati Membri u tistabbilixxi klassifika ta' MPAs li tqis l-istadju ta' twaqqif, il-
pjanijiet ta' ġestjoni u l-benefiċċji ekosistemiċi tagħhom, filwaqt li tibbaża fuq linji 
gwida eżistenti bħall-istandards globali tal-IUCN;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jfasslu pjanijiet ta' ġestjoni aktar b'saħħithom u aktar effettivi 
għall-MPAs eżistenti u jistabbilixxu miżuri ta' kontroll aktar b'saħħithom biex jiżguraw 
li l-MPAs jiġu rrispettati, inkluż bl-involviment tas-settur tas-sajd;

16. Jirrikonoxxi li s-suċċess tal-MPAs u ta' żoni protetti oħra jinsab fil-fatt li dawn jiġu 
aċċettati u mħaddna mis-sajjieda, mill-komunitajiet kostali u minn partijiet ikkonċernati 
oħra; jitlob għalhekk li s-settur tas-sajd, inkluż il-komponent artiġjanali tiegħu, kif ukoll 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, jiġu inklużi fid-disinn, il-ġestjoni u l-monitoraġġ 
tal-MPAs;

17. Jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm approċċ komprensiv u koerenti meta jkunu qed 
jiġu stabbiliti l-MPAs, mhux biss billi jiġu limitati l-attivitajiet tas-sajd kummerċjali 
iżda wkoll billi jiġu indirizzati attivitajiet oħra bħall-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-
karburanti fossili, l-estrazzjoni minerarja, l-akkwakultura fuq skala kbira, it-tħammil, it-
trasport u s-sajd rikreattiv;

18. Jistieden lill-Istati Membri jespandu n-network taż-żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut 
skont il-PKS;

Nindirizzaw fatturi ambjentali oħra li jheddu l-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut

19. Jenfasizza li azzjoni rapida u b'saħħitha fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija essenzjali 
għall-preservazzjoni ta' popolazzjonijiet tal-ħut b'saħħithom, u għalhekk għall-
kontinwità tal-attività tas-sajd u għas-sigurtà tal-ikel fuq perjodu ta' żmien twil;

20. Jenfasizza li l-bini mill-ġdid tal-istokkijiet tal-ħut jirrikjedi wkoll li jiġu indirizzati l-
effetti antropoġeniċi bħat-tnaqqis tal-ossiġenu u l-aċidifikazzjoni, kif ukoll diversi sorsi 
ta' tniġġis li qed ikollhom impatt fuq il-bini mill-ġdid tal-istokkijiet tal-ħut, bħan-nitrati, 
l-ilma mormi, il-fertilizzanti, il-pestiċidi, sustanzi kimiċi tossiċi, it-tniġġis mill-attività 
industrijali u t-turiżmu tal-massa, ir-residwi mill-akkwakultura, it-tniġġis tal-plastik u l-
mikroplastik, il-kremi għal kontra x-xemx, l-ormoni, it-tniġġis akustiku, it-tnixxijiet ta' 
żejt, u t-telf jew ir-rimi tal-irkaptu tas-sajd;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tqis dawn it-talbiet u twieġeb għalihom fil-pjan ta' azzjoni 
ġdid tagħha biex jiġu ppreservati r-riżorsi tas-sajd u jiġu protetti l-ekosistemi tal-baħar, 
li beħsiebha tippreżenta sal-2021, kif ukoll fil-proposti leġiżlattivi kollha li ġejjin;

°

° °

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

Is-sena 2020 kellha tkun dik li fiha kellu jinkiseb status ambjentali tajjeb tal-ambjent tal-baħar 
u fejn l-istokkijiet tal-ħut kollha kellhom jiġu sfruttati b'mod sostenibbli. Il-miżuri adottati fil-
qafas tal-PKS qed jibdew jagħtu l-frott tagħhom, filwaqt li l-għadd ta' stokkijiet tal-ħut 
sfruttati b'mod sostenibbli qed jiżdied, u dan qed iwassal għal żieda fir-rendimenti għal ċerti 
speċijiet li sa ftit ilu kienu mhedda. Madankollu, l-objettivi stabbiliti mid-Direttiva Kwadru 
dwar l-Istrateġija Marina u mill-PKS ma ntlaħqux. Quddiem din l-isfida kbira u l-perikli 
ġodda kkawżati mit-tibdil fil-klima, l-unika loġika ta' preservazzjoni tar-riżorsi u ta' 
preservazzjoni tal-ambjent m'għadhiex suffiċjenti, għalhekk jeħtieġ li nimxu lejn loġika ta' 
rkupru u ta' rimedju. 

Sa mill-2013 wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Politika Komuni tas-Sajd kien li jintemm is-
sajd eċċessiv għall-istokkijiet Ewropej kollha u li sal-2020 tiġi applikata l-mira ta' rendiment 
massimu sostenibbli għar-rati ta' sfruttament tal-istokkijiet. Skont il-Kumitat Xjentifiku, 
Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), 38 % tal-istokkijiet fl-Atlantiku tal-Grigal u 92 % 
tal-istokkijiet tal-Mediterran għadhom sfruttati b'mod eċċessiv. Applikazzjoni sħiħa tal-PKS 
hija meħtieġa u għandhom jittieħdu miżuri addizzjonali.

Mhux l-istokkijiet kollha jibbenefikaw mill-valutazzjoni xjentifika meħtieġa għall-kalkolu tal-
MSY, minkejja l-ħidma konsiderevoli tal-ICES. In-nuqqas ta' data xjentifika suffiċjenti u n-
nuqqas ta' mezzi biex tiġi analizzata din id-data ta' spiss jintużaw bħala argument biex jiġi 
ġġustifikat in-nuqqas ta' TACs u ta' kwoti fuq ċerti speċijiet, b'mod partikolari fil-Mediterran. 
Huwa meħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri jsaħħu l-kopertura xjentifika bil-
għan li 100 % tal-istokkijiet fl-ilmijiet Ewropej jiġu vvalutati sa mhux aktar tard mill-2025 u 
li l-MSY ikun jista' jiġi kkalkulat għal dawn l-istokkijiet kollha. Mhuwiex aċċettabbli l-fatt li 
aħna qed inkomplu nistadu għal speċijiet li għalihom m'hemmx biżżejjed data, u b'hekk qed 
nipperikolaw dawn l-ispeċijiet.

Barra minn hekk, filwaqt li l-MSY iwassal għal stabbilizzazzjoni tal-istokkijiet, dan l-approċċ 
waħdu mhuwiex biżżejjed biex l-istokkijiet tal-ħut jiġu rkuprati b'mod sostenibbli. Xi xjenzati 
żviluppaw indikatur ieħor, ir-rendiment massimu ekonomiku. Filwaqt li l-MSY għandu l-għan 
li jikseb l-ogħla livell possibbli ta' qabdiet sostenibbli, l-MEY jimmira lejn sajd taħt dan il-
livell, li jtejjeb ukoll ir-reżiljenza tal-istokkijiet tal-ħut. Ir-rapport speċjali tal-IPCC dwar l-
oċeani u l-krijosfera enfasizza l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq l-ibħra u l-ħut. F'dan il-kuntest 
u sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel fuq perjodu ta' żmien twil, huwa importanti li tinżamm 
ċertu marġni li jippermetti lill-ispeċijiet jirreżistu għall-effetti tat-tibdil fil-klima, filwaqt li 
jitnaqqas il-konsum tal-fjuwil. Is-sajd bl-MEY, fil-livell fejn is-sajjied ikollu l-ogħla 
benefiċċju ekonomiku, itejjeb ukoll ir-reżiljenza ekonomika tas-settur. L-MEY, li diġà ġie 
applikat għall-istokkijiet ġestiti esklussivament mill-Iżlanda, jiżgura introjtu aħjar għas-
sajjieda u jista' jgħin biex jiġu rkuprati l-istokkijiet l-aktar mhedda. Il-Kummissjoni jeħtiġilha 
titlob parir xjentifiku dwar l-MEY u tistabbilixxi TACs f'dan il-livell.

Titjib fis-selettività jista' jġib miegħu wkoll progress sinifikanti. Ir-riċerka biex jiġu żviluppati 
tekniki tas-sajd b'impatt inqas qawwi fuq l-ambjent tal-baħar għandha tissokta u l-Unjoni 
Ewropea għandha tappoġġja din ir-riċerka. Bosta studji enfasizzaw l-impatt distruttiv ta' ċerti 
tekniki, bħal pereżempju l-użu ta' rkapti tas-sajd li jiġu f'kuntatt mal-qiegħ jew irkapti biex 
jinġema' l-ħut (FAD). L-użu tagħhom għandu jkun limitat ħafna. Għalkemm l-introduzzjoni 
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tal-hekk imsejħa FADs ekoloġiċi jew bijodegradabbli tista' tkun soluzzjoni għall-kwistjoni 
tat-tniġġis ikkawżat mill-FAD, l-użu tagħhom ma jistax ikun soluzzjoni fuq perjodu ta' żmien 
twil, minħabba n-natura mhux selettiva ta' din it-teknika.

Is-sajd artiġjanali fuq skala żgħira ilu żmien twil juża tekniki li jagħmlu inqas ħsara. Dan is-
sajd lokali fuq skala żgħira, li joħloq bosta impjiegi u joffri prodotti ta' kwalità għolja li 
jirrispettaw aktar l-ambjent, jirrappreżenta l-futur tas-sajd Ewropew. Dan għandu jkun protett 
mir-regolamenti tagħna u jirċievi proporzjon ġust tat-TACs u tal-kwoti allokati lil kull Stat.

Il-miżuri ta' ġestjoni tas-sajd waħedhom ma jistgħux jindirizzaw l-isfida ta' preservazzjoni tal-
oċeani. Kif previst mill-Politika Komuni tas-Sajd, l-hekk imsejħa miżuri spazjali, bħaż-żoni 
tal-baħar protetti jew iż-żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut, jistgħu jgħinu biex jiġu rkuprati 
l-istokkijiet tal-ħut, filwaqt li tiġi protetta l-bijodiversità tal-baħar.

L-għodod previsti mill-PKS, mid-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MSFD), mid-
Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar jew mil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali ftit li xejn jiġu 
implimentati jew jiġu implimentati ħażin u mhumiex artikolati. Uħud minnhom bħaż-żoni ta' 
rkupru tal-istokkijiet tal-ħut, previsti fl-Artikolu 8 tal-PKS ftit li xejn jintużaw. L-
amministrazzjonijiet differenti li jiġġestixxu dawn l-għodod ma jkunux dejjem l-istess. Huwa 
meħtieġ li jissaħħu r-rabtiet bejn dawn l-għodod differenti.

Il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB) u l-objettivi tan-NU għall-iżvilupp 
sostenibbli pprevedew li 10 % tal-ilmijiet tad-dinja jkunu protetti sal-2020. L-Unjoni Ewropea 
laħqet dan l-objettiv fl-2017, għall-inqas fuq il-karta. Ix-xjenzati tal-Unjoni Internazzjonali 
għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN) jirrakkomandaw li 30 % tal-ilmijiet ikunu protetti 
sal-2030. Din it-talba reġgħet saret mill-Parlament Ewropew f'diversi riżoluzzjonijiet u 
mbagħad mill-Kummissjoni Ewropea fl-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030. Dan 
l-objettiv issa għandu jiġi inkorporat fid-dritt tal-Unjoni u jsir legalment vinkolanti biex ikun 
jista' jiġi implimentat.

Madankollu huwa importanti li jiġi eżaminat x'hemm wara l-10 % jew it-30 % taż-żoni tal-
baħar protetti. Diversi studji juru li bosta żoni tal-baħar protetti la għandhom pjan ta' ġestjoni 
u lanqas miżuri effettivi. Din is-sitwazzjoni m'għandhiex iddum. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jintensifikaw il-ħidma tagħhom sabiex iż-żoni tal-baħar protetti eżistenti 
kollha jkollhom pjanijiet ta' ġestjoni effettivi. 

Sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' status ambjentali tajjeb tal-ibħra, huwa importanti li, fost dawn 
it-30 % ta' żoni protetti, 15 % tal-ilmijiet Ewropej jibbenefikaw minn livell għoli ta' 
protezzjoni. Iż-żoni tal-baħar b'livell għoli ta' protezzjoni jinkludu ż-żoni fejn kull qabda u 
kull attività ekonomika huma pprojbiti (no-take zones), iżda wkoll iż-żoni ta' rkupru tal-
istokkijiet tal-ħut previsti mill-PKS u ż-żoni fejn it-tekniki tal-ħut l-aktar problematiċi biss 
huma pprojbiti skont il-karatteristiċi lokali u skont il-perjodi tas-sena. Iż-żoni degradati li l-
ambjent tagħhom inqered fil-passat għandhom jiġu restawrati. Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni xierqa tal-miżuri proposti maż-żmien, għandu jsir eżami tal-progress li jkun 
sar f'intervalli predeterminati.

F'dawn iż-żoni protetti ħafna, huwa importanti li ma ssirx biss riflessjoni dwar is-sajd iżda li 
jiġu stabbiliti miżuri biex jiġu limitati l-impatti negattivi l-oħra kkawżati mill-attivitajiet 
ekonomiċi bħat-trasport, il-produzzjoni tal-enerġija, l-estrazzjoni tal-minerali u tal-karburanti 
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fossili, it-turiżmu tal-massa, it-tħammil jew saħansitra l-akkwakultura intensiva iżda wkoll 
biex jiġu limitati s-sorsi ta' tniġġis esterni.

Għadd limitat ħafna ta' żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut (FRA) ġew stabbiliti sa mill-
ħolqien tagħhom fl-2014. Madankollu, iż-żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut bħal dik ta' 
"Jabuka/Pomo Pit" stabbilita fl-2017 mill-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran 
(GFCM) diġà qed jagħtu l-frott tagħhom. Stabbilita f'post strateġiku fejn jirriproduċu ċerti 
speċijiet, b'mod partikolari l-merluzz, din ippermettiet l-irkupru tal-istokkijiet ta' din l-ispeċi, 
li tista' tintlemaħ lil hinn miż-żona protetta, u kisbet l-appoġġ tas-sajjieda lokali. 

Eżempji oħra ta' żoni tal-baħar protetti, li nħolqu bħala l-ewwel pass biex jiġu protetti 
speċijiet speċifiċi, kellhom effetti pożittivi fuq il-popolazzjonijiet tal-ħut. Fl-Iżvezja, is-sajd 
f'parti mir-riżerva Åsvikelandet-Kvädö (żona Natura 2000 SE0230138) ilu pprojbit sa mill-
1979 sabiex tiġi protetta l-ajkla tad-denb abjad. Dan wassal għal żieda fl-għadd u d-daqs tal-
ħut predatur (il-lizz, id-dott, eċċ.) fuq il-kosta tal-Baltiku tal-madwar.

Il-fatt li s-sajjieda jaċċettaw iż-żoni tal-baħar protetti huwa element ewlieni tas-suċċess 
tagħhom. Huwa essenzjali li s-sajjieda jiġu involuti fit-tħejjija u l-ġestjoni taż-żoni protetti. 
Dawn jista' jkollhom ukoll rwol fil-monitoraġġ u l-kontroll taż-żoni tal-baħar protetti, b'mod 
parallel mal-ġeneralizzazzjoni tal-VMS (Sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti) u ma’ verifiki 
fuq il-post aktar frekwenti.

Huwa importanti li r-riżorsi tal-FEMS attwali u futuri jiġu mobilizzati bħala prijorità lejn il-
ħolqien ta' dawn iż-żoni tal-baħar b'livell għoli ta' protezzjoni, lejn it-taħriġ tal-partijiet 
ikkonċernati u lejn il-ġestjoni u l-kontroll tagħhom.

Fl-aħħar nett, huwa importanti li jitjieb l-għarfien dwar l-impatt tas-sorsi differenti ta' tniġġis 
fuq ir-riżorsi ħajjin tal-baħar, u li jittieħdu miżuri adegwati biex dawn jitnaqqsu u jiġu evitati. 
Ir-rapport jistieden b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex teżamina l-kwistjoni tat-tniġġis 
tan-nitrati, b'mod partikolari fl-ibħra parzjalment magħluqa, it-trattament tal-ilma mormi, il-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti użati fl-agrikoltura, it-tniġġis industrijali, it-tniġġis mill-
plastik u mill-mikroplastik, il-loqom tas-sigaretti, il-kremi għal kontra r-raġġi tax-xemx jew 
anke l-ormoni.

Dawn il-miżuri ta' ġestjoni, tekniċi, spazjali u ambjentali kollha mhux biss jagħmluha 
possibbli li jintlaħqu l-objettivi ambjentali tal-Unjoni fil-qafas ta' approċċ ibbażat fuq l-
ekosistema (preservazzjoni u riġenerazzjoni tal-flora tal-baħar, tal-ispeċijiet tal-għasafar, eċċ.) 
iżda wkoll li titjieb is-saħħa tal-istokkijiet tal-ħut u li jkunu ta' benefiċċju għas-settur tas-sajd 
fuq perjodu ta' żmien twil.


