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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-sitwazzjoni tal-merluzz fil-Baħar Baltiku hija waħda serja. Minkejja t-tnaqqis fil-kwoti tas-
sajd fis-snin reċenti, taqsimiet mill-istokk tal-merluzz qorbu lejn il-limitu bijoloġikament 
kritiku. Din hija theddida serja għall-ambjent marittimu uniku u estremament sensittiv tal-
Baħar Baltiku li 

Hija r-responsabiltà komuni tagħna li ngħmluha possibbli wkoll li jkun jista' jsir is-sajd għall-
merluzz fil-Baħar Baltiku fil-ġejjieni. Ir-regolamenti eżistenti huma pass fid-direzzjoni t-tajba 
iżda m’humiex se jgħinu jekk mhux se jkun hemm konformità magħhom. Għalkemm it-
theddidiet għall-merluzz u, għalhekk, għall-Baħar Baltiku, huma multipliċi u kumplessi, l-
akbar theddida, madanakollu, hija s-sajd illegali. Il-Kunsill Internazzjonali għall-
Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) tikkalkula li s-sajd illegali tal-merluzz huwa responsabbli għal 
bejn 35% u 45% tal-merluzz li jittella’ l-art mill-istokk tal-Lvant. L-iktar metodu importanti
ta’ kif ikunu mħarsa l-istokkijiet tal-merluzz m’huwiex, għalhekk, it-tidħil ta’ regoli ġodda 
għas-sajd tal-merluzz imma pjuttost garanziji li hemm konformità mar-regolamenti eżistenti u 
għalhekk, dan il-qasam irid jingħata prijorità.

Hija r-responsabilità ta’ l-Istati Membri li jassiguraw il-konformità ma' dan ir-regolament. 
Fiż-żmien preżenti, jidher li hemm nuqqasijiet serji fil-mod kif qed iwettqu din ir-
responsabilità. Din is-sitwazzjoni hija ta' detriment kemm għall-istokkx tal-merluzz u kemm 
għall-ambjent tal-Baħar Baltiku. Peress li l-Komunità m’għandhiex l-abilità li tikkontrolla l-
attivitajiet tas-sajd hija stess, jew li timponi pieni għas-sajd illegali, l-isforzi tagħha għandhom 
jikkonċentraw fuq id-diversi metodi li bihom tipperswadi lill-Istati Membri jinfuzaw dan ir-
regolament.

Huwa importanti, kemm mill-aspett ambjentali kif ukoll f'termini ta' l-aċċess futur għall-
merluzz, li jkunu kkonservati l-istokkx tal-merluzz fil-Baħar Baltiku kollu kemm hu. Il-fatt li 
l-istokkx tal-merluzz huma mqassma, f’dik li hi amministrazzjoni, f’zona ta’ mmaniġġjar ta'-
Lvant u oħra tal-Punent, itellef il-kontroll, jirriżulta f'aktar sajd illegali u jikkontribwixxi għal 
nuqqasijiet fid-djta xjentifika. Billi l-istokkijiet fiż-żewġ zoni t' amministrazzjoni għandhom 
effett fuq xulxin, u sabiex ma jitħalliex li jsir is-sajd illegali, dan it-tqassim għandu jkun abolit 
u l-istokkx ikunu mmaniġjati b’mod konġunt.

L-istokkijiet tal-merluzz huma effettwati wkoll mill-fatt li ammont esaġerat ta’ merluzz 
ittella’ l-art meta għadu żgħir u rnexxieli jbid darba biss, u xi drabi l-anqas darba. 
Konsegwenza diretta ta’ dan hija li t-tikbir ta’ l-istokkijiet ibati u l-abbiltà ta’ l-istokkx li 
jirkopru titnaqqas. Ta’ min jinnota wkoll li l-valur fis-suq tal-ħut li fl-aħħar ikun ittella’ l-art 
huwa aktar baxx għax il-merluzz li jkun inġieb l-art ikun żgħir wisq.

Sabiex ikun evitat li l-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku jikkrollaw, għandha tinżamm 
allokazzjoni stretta ta’ kwoti. Għandu jkun possibbli li jkunu segwiti l-evalwazzjonijiet 
xjentifiċi annwali ta’ l-istokk tal-merluzz, li fuqhom isiru d-deċiżjonijiet tal-Kunsill, mingħajr 
restrizzjoni. L-ambjent u l-aspett li jħares lejn medda twila ta’ żmien huma l-interessi 
primarji, mhux l-objettivi soċjali u politiċi fuq perjodu qasir.

Kollox ma’ kollox, sabiex ikunu immaniġġjati l-ambjent u s-sajd għall-merluzz fil-Baħar 
Baltiku, jeħtieġ li jkun hemm politika ġdida dwar l-industriji tas-sajd, politika li ġġiegħel lis-
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sajjieda nfushom, ta’ l-Unjoni kollha, iħossu u jieħdu r-responsabilità għas-sopravivenza ta’ l-
istokk. Sistema li ħarġet effettiva fil-ħarsien ta’ l-istokkijiet tal-ħut u billi għinet lis-sjjieda 
jkomplu jaqilgħu ħobżhom, hija l-ITQ (il-kwoti trasferibbli individwalment - KTI (ITQ)) Il-
KTI (ITQ) jagħtu drittijiet individwali għas-sajd billi jagħtu lis-sajjied kwota individwali għal 
kull speċi, għal kull zona tas-sajd u għal kull sena. Għall-ewwel il-kwota totali hija stabbilita 
minn awtorità xierqa, e.g. il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku  għas-Sajd (STECF), 
u hija sussegwentement stabbilita skond il-proposti magħmula mill-organizzazzjonijiet tas-
sajjieda stess.

Il-KTI (ITQ) jipprovdu lis-sajjieda b’inċentivi biex ma jaqbdux ħut żejjed peress li dak 
għandu konsegwenzi detrimentali b’mod dirett fuq perjodu twil. Hu fl-interess dirett tas-
sajjied stess li jkun konformi mar-regoli, li jimmonitorja u jikkumbatti s-sajd illegali u 
jipproteġi taz-zoni fejn ibejjet il-ħut. Peress li l-KTI (ITQ) jistgħu jinbiegħu, hemm ukoll 
possibilità realistika għal kull sajjied li jixtieq jabbanduna l-professjoni li jistabbilixxi 
pjattaforma biex jibda karriera ġdida. Il-KTI (ITQ) intużaw b’riżultati tajba fin-New Zealand, 
l-Alaska u l-Iżlanda.

Is-sajd għall-merluzz fil-Baħar Baltiku jista’ jintuża bħala proġett pilota għall-KTI (ITQ) fl-
UE. Hija zona ta’ sajd illimitata b’żewġt istokkx ta’ merluzz iżda b’distanzi relattivament 
qosra biex is-sajjieda jiċċaqilqu bejn iz-zoni tas-sajd u l-istokkijiet.

Fil-qosor, il-proposti li għamel ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom huma kif ġejjin:

1. Ikun abolit it-tqassim f’zoni ta’ mmaniġġjar waħda tal-Lvant u oħra tal-Punent u l-
istokkijiet ikunu mmaniġġjati b’mod konġunt, mhux biss għax iż-żewġ stokkijiet għandhom 
effett wieħed fuq l-ieħor, imma wkoll sabiex ikunu ssimplifikati l-kontrolli u biex ma 
jitħalliex li jsir is-sajd illegali.

2. Jiddaħħlu rekwiżiti aktar stretti għall-kontroll ta’ l-Istati Membri u pieni għas-sajd 
illegali għall-merluzz, u jingħataw istruzzjonijiet lill-Kummissjoni li ssemmi u tippubblika 
lista ta’ dawk l-Istati li jinsabu li jkunu qed jonqsu f’dan ir-rigward.

3. Jitkabbar id-daqs permessibbli minimu għall-merluzz li jittella’ l-art għal-40 ċm, biex 
b’hekk il-merluzz jingħata aktar opportunitajiet li jnissel u b'hekk isaħħaħ l-istokk.

4. Ix-xjenza titħalla tiddetermina d-daqs tal-kwoti tal-merluzz u l-Membri Stati ma 
jitħallewx jinjoraw l-aspetti ambjentali meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-kwoti.

5. Hi u tagħmel l-evalwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tesplora l-possibilitajiet 
li ddaħħal il-KTI (ITQ) għas-sajd tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u, b’hekk, iżżid l-inċentivi 
għal sajjieda individwali biex iħarsu l-istokkijiet.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill- Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 3 a (ġdida)

(3a) Iż-żewġt istokkijiet tal-merluzz 
ikkonċernati fil-Baħar Baltiku, dak tal-
Lvant u dak tal-Punent, huma sfruttati 
mill-istess flotot tas-sajd u l-pjan 
multiannwali għall-istokkx tal-merluzz fil-
Baħar Baltiku għandu, għalhekk, 
jimmaniġġja ż-żewġt istokkijiet b’mod 
konġunt, minkejja l-fatt li huma differenti 
f’ċerti aspetti.

Ġustifikazzjoni

Kemm il-vapuri tas-sajd u kemm il-merluzz jiċċaqilqu bejn in-naħa tal-Lvant u tal-Punent tal-
Baħar Baltiku. Huwa importanti li jkunu mħarsa l-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku 
kollu kemm hu kemm għal raġunijiet ambjentali u kemm bil-ħsieb li jkun hemm aċċess għall-
merluzz fil-ġejjieni.

Emenda 2
Premessa 4 a (ġdida)

(4a) L-aktar theddida serja għall-istokkijiet 
tal-merluzz fil-Baħar Baltiku hija s-sajd 
illegali, li min-naħa tiegħu hu dovut għal 
nuqqas ta’ kontroll ta’ l-attivitajiet tas-sajd 
u għal nuqqas ta’ rieda biex jittieħdu 
proċeduri legali kontra l ksur tar-
regolamenti kurrenti.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu mħarsa l-istokkx tal-merluzz fil-Baħar Baltiku, m’hemm l-ebda ħtieġa 
primarjament li jiddaħħlu regoli ġodda imma pjuttost li tkun infurzat il-konformità mar-
regolamenti eżistenti.

Emenda 3
  

1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan 
multiannwali għall-istokkijiet tal-merluzz li 
ġejjin (minn issa ‘l quddiem imsejħa ‘l-
istokkijiet tal-merluzz ikkonċernati’) u għall-
industriji tas-sajd li jisfruttaw dawk l-
istokkijiet:

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan 
multiannwali għall-istokkijiet tal-merluzz li 
ġejjin (minn issa ‘l quddiem imsejħa “l-
istokkijiet tal-merluzz ikkonċernati”) u 
għall-industriji tas-sajd li jisfruttaw dawk l-
istokkijiet:

(a) merluzz li jgħammar fis-Suddiviżjonijiet 
22, 23 u 24;

merluzz li jgħammar fis-Suddiviżjonijiet 22 
sa 32;

(b) merluzz li jgħammar fis-Suddiviżjonijiet 
25 sa 32.

Ġustifikazzjoni

It-tqassim f’zoni ta’ mmaniġġjar tal-Lvant u tal-Punent għandu jkun abolit u l-istokkijiet 
għandhom ikunu mmaniġġjati b’mod konġunt għax-iż-żewġt-istokkijiet għandhom effett 
wieħed fuq l-ieħor u għax dan inaqqas l-iskop għas-sajd illegali billi jissimplifika l-kontrolli.

Emenda 4
Artikolu 4

Il-pjan għandu jiggarantixxi l-isfruttament 
sostenibbli ta’ l-istokkijiet tal-merluzz 
ikkonċernat billi gradwalment inaqqas u 
jsostni r-rati ta’ mwiet tal-ħut minħabba s-
sajd għal livelli ta’ mhux inqas minn:

Il-pjan għandu jiggarantixxi l-isfruttament 
sostenibbli ta’ l-istokkijiet tal-merluzz 
ikkonċernat billi gradwalment inaqqas u 
jsostni r-rati ta’ mwiet tal-ħut minħabba s-
sajd għal livelli ta’ mhux inqas minn 0.3 
għall-etajiet minn 3 sa 7 snin għall-istokk 
tal-merluzz fis-Suddiviżjonijiet 22 sa 32.

1) 0.6 għall-etajiet minn 3 sa 6 snin għall-
istokk tal-merluzz fis-Suddiviżjonijiet 22,23 
u 24, u 
2) 0.3 għall-etajiet minn 4 sa 7 snin għall-
istokk tal-merluzz fis-Suddiviżjonijiet 25 sa 
32.

Ġustifikazzjoni

It-tqassim f’zoni ta’ mmaniġġjar tal-Lvant u tal-Punent għandu jkun abolit u l-istokkijiet 
għandhom ikunu mmaniġġjati b’mod konġunt għax-iż-żewġt-istokkijiet għandhom effett 
wieħed fuq l-ieħor u għax dan inaqqas l-iskop għas-sajd illegali billi jissimplifika l-kontrolli. 
Li jkun hemm zona ta’ immaniġġjar komuni għandu jfisser li jkun hemm rati komuni ta’ 
mwiet tal-ħut . Ġaladarba l-istokkijietfil-Baħar Baltiku qed jiffaċċjaw theddida serja, ir-regoli 
jridu jkunu stretti.
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Emenda 5
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Fejn l-applikazzjoni tal-Paragrafu 1 
tirriżulta f’TAC li tkun aktar minn 15% 
inqas mit-TAC tas-sena ta’ qabel, il-Kunsill 
għandu jadotta TAC li hu ta’15% nieqes it-
TAC ta’ dik is-sena.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Hu ta’ l-akbar importanza li l-Kunsill għandu jsegwi l-parir xjentifiku li jeżisti u li ma 
jinjorax l-aspetti ambjentali meta jkun qed jistipola l-kwoti.

Emenda 6
Artikolu 6, paragrafu 4

4. Il-Paragrafu 3 m’għandux japplika fejn 
evalwazzjoni xjentifika mwettqa mis-
STECF turi li r-rata ta’ mwiet tal-ħut 
minħabba s-sajd fis-sena ta’ l-applikazzjoni 
tat-TAC se teċċedi valur ta’ 1 fis-sena għall-
etajiet ta’ 3 sa’ 6 snin għall-istokk tal-
merluzz fis-Suddiviżjonijiet 22, 23 u 24 jew 
valur ta’ 0.6 fis-sena għall-etajiet ta’ 4 sa 7 
snin għall-istokk tal-merluzz fis-
Suddiviżjonijiet 25 sa 32.

4. Il-Paragrafu 3 m’għandux japplika fejn 
evalwazzjoni xjentifika mwettqa mis-
STECF turi li r-rata ta’ mwiet tal-ħut 
minħabba s-sajd fis-sena ta’ l-applikazzjoni 
tat-TAC se teċċedi valur ta’ 0.6 fis-sena 
għall-etajiet ta’ 3 sa’ 7 snin għall-istokk tal-
merluzz fis-Suddiviżjonijiet 22 sa 32.

Ġustifikazzjoni

It-tqassim f’zoni ta’ mmaniġġjar tal-Lvant u tal-Punent għandu jkun abolit u l-istokkijiet 
għandhom ikunu mmaniġġjati b’mod konġunt għax-iż-żewġt-istokkijiet għandhom effett 
wieħed fuq l-ieħor u għax dan inaqqas l-iskop għas-sajd illegali billi jissimplifika l-kontrolli.

Emenda 7
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Għandu jkun ipprojbit li jsir is-sajd bix-
xbieki tat-tkarkir, bit-tartaruni Daniżi jew 
tagħmir simili li t-toqob tax-xbieki tiegħu 
jkunu daqs jew akbar minn 90 mm, b’għażel 
tal-wiċċ, xbieki li l-ħut jeħel magħhom mill-
garġi jew bil-pariti li t-toqob tax-xbieki 
tagħhom ikunu daqs jew akbar minn 90mm, 
jew konzijiet tal-qiegħ ankrati:

1. Għandu jkun ipprojbit li jsir is-sajd bix-
xbieki tat-tkarkir, bit-tartaruni Daniżi jew 
tagħmir simili li t-toqob tax-xbieki tiegħu 
jkunu daqs jew akbar minn 90 mm, b’għażel 
tal-wiċċ, xbieki li l-ħut jeħel magħhom mill-
garġi jew bil-pariti li t-toqob tax-xbieki 
tagħhom ikunu daqs jew akbar minn 90mm, 
jew konzijiet tal-qiegħ ankrati: mill-15 ta’ 
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Ġunju sa’ l-14 ta’ Settembru fis-
Suddiviżjonijiet 22 sa 32, fejn il-merluzz 
huwa preżenti. 

(a) mill-15 ta’ Marzu sa l-14 ta’ Mejju fis-
Suddiviżjonijiet 22,23 u 24, u
(b) mill-15 ta’ Ġunju sa l-14 ta’ Settembru 
fis-Suddiviżjonijiet 25 sa 27. 

Ġustifikazzjoni

It-tqassim f’zoni ta’ mmaniġġjar tal-Lvant u tal-Punent għandu jkun abolit u l-istokkijiet 
għandhom ikunu mmaniġġjati b’mod konġunt għax-iż-żewġt-istokkijiet għandhom effett 
wieħed fuq l-ieħor u għax dan inaqqas l-iskop għas-sajd illegali billi jissimplifika l-kontrolli. 
Li jkun hemm zona ta’ mmaniġġjar komuni, għandu jfisser ukoll li jkun hemm perjodi komuni 
ta’ żmien għall-projbizzjoni uffiċċjali tas-sajd.

Emenda 8
Artikolu 8, paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Bħala deroga mir-regoli dwar id-daqs 
minimu biex il-merluzz jittella’ l-art kif 
stipulati fl-Artikolu (KE) Nru 2187/2005, 
id-daqs minimu tal-merluzz li jittella’ l-art 
fis-Suddiviżjonijiet 22 u 32 għandu jkun ta’ 
40 ċm.

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu msaħħa l-istokkx tal-merluzz fil-Baħar Baltiku, hu meħtieġ li jkunu emendati r-
regoli dwar id-daqs minimu tal-merluzz fil-Baħar Baltiku. Meta wieħed iżid id-daqs minimu 
permess għal 40 ċm, il-merluzz ikun mogħti aktar opportunitajiet li jnissel u b’hekk jissaħħaħ 
l-istokk.

Emenda 9
Artikolu 25, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Kull sena l-Kummissjoni għandha 
tagħmel evalwazzjoni ddettaljata tal-
kontroll, il-monitoraġġ u s-sanzjonijiet 
kontra s-sajjieda li jiksru d-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-regolament kif imwettqa mill-
Istati Membri. Dan ir-rapport għandu 
joħroġ għall-pubbliku u għandu jindika 
b’mod ċar kemm l-Istati Membri jkunu 
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għamlu suċċess fl-applikazzjoni ta’ dan ir-
regolament u fejn il-miżuri ta’ l-Istati 
Membri jkunu rnexxew jew fallew.

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabilità ta’ l-Istati Membri li jassiguraw il-konformità ma' dan ir-regolament. 
Evidentement hemm nuqqasijiet serji bil-kontrolli tagħhom bħalissa, li huma ta’ ħsara għall-
istokk tal-ħut u għall-ambjent sensittiv tal-Baħar Baltiku. Peress li l-Kummissjoni 
m’għandhiex l-abbiltà diretta li tikkontrolla kif l-Istati Membri jkunu konformi ma’ dan ir-
regolament, il-metodu li jissemmew dawk l-Istati Membri li jaqdu dmirhom sewwa u dawk li 
ma jaqdux dmirhom sewwa jista’ jitfa’ l-iżviluppi fid-direzzjoni t-tajba. 

Emenda 10
Artikolu 27, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
possibilità li l-Baħar Baltiku jsir zona 
pilota għall-ittestjar tas-sistema tal-kwota 
trasferibbli individwalment (ITQ) għall-
merluzz bil-ħsieb li tkun iżviluppata sistema 
sostenibbli għas-sajd għall-merluzz għal 
medda twila ta’ żmien. Dan għandu jsir id 
f’id ma’ l-evalwazzjoni ta’ dan ir-
regolament, tliet snin wara li dan ir-
regolament ikun daħal fis-seħħ. Ir-riżultat 
ta’ dan l-eżami għandu jkun meqjus meta 
jkun stabbilit xi pjan ġdid.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-kwota trasferibbli individwalment (ITQ) ħarġet effettiva fil-ħarsien ta’ l-
istokkijiet tal-ħut u billi għinet lis-sajjied ikompli jaqla’ ħobżu. Il-KTI (ITQ) jagħtu drittijiet 
individwali għas-sajd billi jagħtu lis-sajjied kwota individwali għal kull speċi, għal kull zona 
tas-sajd u għal kull sena. Għall-ewwel il-kwota totali hija stabbilita minn awtorità xierqa u 
hija sussegwentement stabbilita skond il-proposti magħmula mill-organizzazzjonijiet tas-
sajjieda stess. Dan isaħħaħ l-inċntivi tas-sajjied innifsu biex jimmaniġġja l-istokks tal-merluzz 
b’mod sostenibbli.


