
P6_TA-PROV(2007)0382
Sostenibilità tas-sajd fl-UE permezz tar-rendiment massimu sostenibbli    
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar it-twettiq tas-
sostenibilità tas-sajd fl-UE permezz tar-rendiment massimu sostenibbli  (2006/2224(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 
2002, dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika 
Komuni dwar is-Sajd1,

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

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Finali tal-Laqgħa Għolja Dinjija dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li saret f'Johannesburg mis-26 ta' Awissu sa l-4 ta’ Settembru 2002,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar it-twettiq tas-sostenibilità tas-sajd fl-UE permezz tar-Rendiment Massimu 
Sostenibbli (COM(2006)0360),

– wara li kkunsidra r-Rapporti tal-Kumitat tar-Reġjuni u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew2 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0298/2007),

A. billi l-parti l-kbira tar-riżorsi tas-sajd komunitarji li għandhom valur kummerċjali kbir 
huma sfruttati żżejjed jew kważi sfruttati żżejjed,

B. billi s-sostenibilità tar-riżorsi tas-sajd hija fundamentali sabiex tiggarantixxi, fuq medda 
twila ta’ żmien, l-attività tas-sajd u l-vijabilità tas-settur tas-sajd,

C. billi s-sistema Komunitarja ta’ konservazzjoni u mmaniġġjar ibbażata fuq it-total 
permissibbli ta’ qbid (“total allowable catch” (TAC)) u kwoti ma wasslitx għal sfruttar 
razzjonali tar-riżorsi, u li għall-kuntrarju, l-ebusija tas-sistema u d-dipendenza tagħha fuq 
linji gwida politiċi aktar milli dawk bijoloġiċi, servew ta’ ostakoli għall-immaniġġjar 
razzjonali, filwaqt li għamluha diffiċli li jsiru kontrolli, u inkoraġġixxew ir-rimi,

D. billi s-sistema komunitarja ta’ konservazzjoni u mmaniġġjar għandha tkun ibbażata fuq ir-
riċerka xjentifika fil-qasam tas-sajd, u li jkollha għad-dispożizzjoni tagħha informazzjoni 
statistika affidabbli u dettaljata dwar perjodu twil,

E. billi saru diversi modifiki u aġġustamenti suċċessivi tas-sistema ta’ mmaniġġjar tal-
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Politika Komuni tas-Sajd (CFP) sovraposti fuq it-TAC u s-sistema ta’ kwoti u l-isforz tas-
sajd, ġew stabbiliti diversi pjanijiet ta’ rkupru li ħallew riżultati li jvarjaw ħafna, u ġew 
stabbiliti miżuri suċċessivi għall-iskreppjar ta’ bastimenti li, min-naħa tagħhom, ma 
kellhomx ir-riżultati mistennija, u kellhom riperkussjonijiet negattivi mil-lat ekonomiku u 
dak soċjali,

F. billi l-aġġustamenti msemmija hawn fuq, fil-biċċa l-kbira tagħhom, servew biss biex 
inaqqsu l-ħila ta’ qligħ kif ukoll il-kompetittività tal-flotta Komunitarja, kemm fi ħdan l-
UE kif ukoll fil-livell internazzjonali, komplew ixekklu l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
dwar is-sajd lil settur li kellu jiffaċċja regoli dejjem aktar kumplessi u li jinbidlu 
kontinwament filwaqt li m’għandu ebda opportunità sabiex jippjana l-attività tiegħu fuq 
medda medja jew twila ta’ żmien, filwaqt li dan l-approċċ ma kellu ebda impatt 
sinjifikanti mil-lat ta’ titjib fir-riżorsi,

G. billi l-UE, fil-Laqgħa Għolja Dinjija dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, ħadet impenn li tagħmel 
l-isforzi kollha meħtieġa sabiex ir-riżorsi tas-sajd komunitarji jilħqu l-livelli tal-Qabdiet 
Massimi Sostenibbli (“Maximum Sustainable Yield” (MSY)) qabel l-2015,

H. billi l-komunità xjentifika b’mod ġenerali tqis li t-tifsila oriġinali tal-mudell ta' l-MSY 
hija antikwata minħabba l-problemi tat-trasferiment ta’ mudell matematiku u teoretiku 
għall-qasam ta’ l-immaniġġjar, li jeħtieġ għarfien dettaljat ta’ l-evoluzzjoni tal-ħażniet tal-
ħut u sensiliet twal u storiċi ta’ dejta sabiex jitfassal b’mod preċiż, flimkien mal-fatt li 
kwalunkwe żball jew dubju fil-mudell b’mod inevitabbli iwassal li l-livell tas-sajd jaqbeż 
il-limiti ta’ l-MSY,

I. billi sistema ta’ mmaniġġjar tas-sajd trid tħalli lok għal ammont ta' inċertezza xjentifika, 
kif ukoll għal devjazzjonijiet u żbalji fid-definizzjoni ta’ mudell, minħabba li jista’ jkun 
hemm, pereżempju, żbalji fl-għażla ta’ l-ispeċijiet jew varjazzjonijiet ambjentali, u dan 
b’mod inevitabbli jwasslu għal definizzjonijiet inkorretti ta’ l-MSY, u b’hekk l-għan ma 
jintlaħaqx,

J. billi sa mill-ewwel tifsiliet bikrija ta’ l-MSY, ix-xjentisti ppreżentaw approċċi ġodda 
għall-mudell, fejn ippruvaw jikkoreġu d-difetti tiegħu u jwittu n-nuqqasijiet tiegħu,

K. billi l-applikazzjoni ta’ MSY hija ħidma kumplessa ħafna fl-immaniġġjar ta’ sajd ta’ 
diversi speċijiet, li tagħmel il-parti l-kbira tas-sajd li jsir mill-flotta Komunitarja, u wkoll
li hu mudell li ma jistax jiġi applikat għal sajd ta’ speċijiet pelaġiċi,

L. billi l-applikazzjoni stretta ta’ l-MSY kieku tirriżulta, fuq medda qasira ta’ żmien, fi 
tnaqqis konsiderevoli, u f’xi każijiet drastiku, fl-attività, fl-impjiegi u fil-qligħ tal-flotta 
Komunitarja,

M. billi l-immaniġġjar tas-sajd għandu jinkludi analiżijiet aktar kompluti dwar l-effetti 
naturali u effetti oħra ta’ interrelazzjonijiet bejn l-ispeċijiet, kif ukoll ta’ l-effetti li 
jirriżultaw mill-attività umana, li jikkontribwixxu għall-kontaminazzjoni tal-baħar u 
għall-qirda ta’ l-ekosistemi tal-baħar, 

N. billi l-flotta Komunitarja urġentement teħtieġ sistema ta’ mmaniġġjar li filwaqt li toħloq 
il-bilanċ bejn l-isforz tas-sajd u l-livelli ta’ riżorsi, tagħti aktar stabilità kummerċjali lis-



settur filwaqt li tagħtih lok għal ippjanar aħjar ta’ l-azzjonijiet; billi kwalunkwe perjodu 
ta’ tranżizzjoni għal mudell ġdid ser jinħtieġ miżuri ta’ appoġġ finanzjarju,

1. Jilqa’ bl-akbar interess il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, b’mod partikulari l-fatt li hi 
tirrikonoxxi l-falliment tal-politika eżistenti ta’ l-immaniġġjar tas-sajd, u jifraħ li għandha 
l-ħsieb li toħloq mudell ġdid ta’ immaniġġjar li jagħmilha possibbli li jkun żgurat l-
irkupru tar-riżorsi, li l-isforz tas-sajd ikun adattat għaċ-ċirkustanzi reali tas-sajd, u li 
jtejjeb l-ħila ta’ qligħ u l-istabilità tal-flotta tas-sajd;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-modifiki ġejjiena kollha tas-sistema komunitarja attwali ta’ 
konservazzjoni u mmaniġġjar isiru bil-parteċipazzjoni sħiħa tas-sajjieda u li jkunu msejsa 
fuq ir-riċerka xjentifika fil-qasam tas-sajd;

3. Ifakkar il-ħtieġa li jissaħħu l-ammonti dedikati għar-riċerka xjentifika dwar is-sajd fis-
Seba’ Programm ta’ Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, bħala kontribut għat-
titjib fis-sistema Komunitarja ta’ konservazzjoni tas-sajd, għal-livell ta’ żvilupp ta’ 
mudelli teoretiċi ta’ l-immaniġġjar tas-sajd, għat-twettiq tagħhom, għal analiżi aħjar ta’ l-
istati tar-riżorsi, ta’ l-effetti naturali marbuta ma' relazzjonijiet oħra bejn l-ispeċijiet, kif 
ukoll għal-livell tat-titjib ta’ l-arti tas-sajd; 

4. Jinnota li fis-snin riċenti l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tikseb dawn l-objettivi billi tuża 
l-MSY bħala l-punt ta’ referenza għall-immaniġġjar tas-sajd, iżda jwissi li, għall-parti l-
kbira tax-xjentisti u anke għall-FAO, il-mudell tradizzjonali ta’ l-MSY ġie sostitwit 
b’approċċi ġodda u moderni li jħarsu lejn l-ekosistema kollha kemm hi, u jinkorporaw 
aspetti relatati ma' l-ambjent, l-interrelazzjoni bejn l-ispeċijiet, u l-fatturi ekonomiċi u 
soċjali fost l-oħrajn;

5. Josserva li xjentisti eminenti f’dawn l-aħħar snin żviluppaw metodi ġidda bbażati fuq 
simulazzjonijiet pesqueras permezz ta’ l-informatika, li jikkupjaw l-approċċ MSY 
mingħajr ma jqisuh bħala obbjettiv espliċitu, u li jqisu kif jixraq is-sogri, il-fatturi 
ambjentali u l-interazzjonijiet possibbli bejn l-ispeċijiet, u li dan it-tip ta’ metodi jistgħu 
fil-prinċipju jitwessgħu sabiex iqisu fatturi soċjali u ekonomiċi speċifiċi;

6. Iwissi li ser ikun diffiċli li l-mudell ta’ l-MSY jiġi applikat għal sajd ta’ ħafna speċijiet 
(jiġifieri l-maġġoranza tas-sajd fl-UE), minħabba li jekk jintuża l-MSY ta’ l-ispeċi 
ewlenija, hemm possibilità li l-ispeċijiet l-oħra jiġu maqbuda żżejjed, filwaqt li, kif donnu 
li huwa loġiku, jekk wieħed juża l-MSY ta’ l-aktar speċi vulnerabbli, ikun meħtieġ li 
jieqaf is-sajd ta’ l-ispeċijiet li jkunu fi stat bijoloġiku tajjeb, b’effetti negattivi mill-lat 
ekonomiku, ta’ l-impjiegi u tal-kompetittività, sitwazzjoni li tkun kontradizzjoni totali 
mal-mira bażika ta’ MSY bħala tali; 

7. Jista', għalhekk, jikkritika b'mod partikolari n-nuqqas ta’ analiżi u ta’ soluzzjonijiet fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, b’mod partikulari fir-rigward ta’ l-aspetti msemmija 
hawn fuq, u b’mod ġenerali, in-nuqqas ta’ evalwazzjoni profonda ta’ l-implikazzjonijiet 
ta’ mudell MSY, mil-lat tan-nuqqasijiet tagħha, il-partikularitajiet tal-modalitajiet ta’ l-
użu tiegħu, u r-riskji potenzjali ta’ kwalunkwe żball fil-mudell; jiddeplora b’mod 
partikulari n-nuqqas ta’ analiżi dwar l-evoluzzjoni ta’ l-MSYu l-vantaġġi li jista’ 
jkollhom l-approċċi differenti;



8. Jifhem, għaldaqstant, li għadu mhux il-waqt li jipproponi l-introduzzjoni ta’ sistema 
MSY, u li tinħtieġ analiżi aktar profonda u rigoruża tal-problemi, tan-nuqqasijiet u ta’ l-
objettivi tal-politika ta’ konservazzjoni u mmaniġġjar tal-Komunità nnifisha, bil-għan li 
jiddeċiedi, bil-kuraġġ politiku kollu, liema huma l-miżuri l-aktar vitali għat-twettiq tat-
tibdil l-aktar meħtieġa tas-CFP attwali;

9. Huwa perpless, minħabba dan li huwa msemmi hawn fuq, dwar il-miżuri riċenti tal-
Kummissjoni għall-konformità mal-mudell MSY, bħar-regolament li jistipula it-TACs u 
kwoti għall-20071, billi l-Kummissjoni nnifisha rrikonoxxiet, f’diversi dibattiti u kuntesti 
istituzzjonali, il-ħtieġa għal aktar studji dwar l-aspetti differenti ta’ l-applikazzjoni ta’ l-
MSY;

10. Jesprimi t-tħassib tiegħu li fil-kuntest ta’ l-objettiv ambizzjuż tal-bidla fl-approċċ tas-
sistema tal-konservazzjoni u l-immaniġġjar tas-CFP, mhux qed tittieħed l-opportunità li 
tiġi pprovduta definizzjoni ċara tas-sistema ta’ l-aċċess għar-riżorsi, u li s-sistema tat-
TAC u l-kwoti u ta’ l-isforz tas-sajd huma sovraposti; iqis li l-Kummissjoni m’għandhiex 
tonqos milli tieħu din l-opportunità sabiex tiddefinixxi sistema ta’ aċċess għar-riżorsi li 
taħdem l-aħjar favur is-sostenibilità, trażżan ir-rimi, tissimplifka l-miżuri tekniċi, telimina 
d-diskriminazzjonijiet u l-kompetizzjoni żejda għar-riżors, filwaqt li toffri l-flessibilità 
meħtieġa u ttejjeb il-kompetittività tas-settur; 

11. Jenfasizza li kwalunkwe tibdil fis-sistema ta’ l-immaniġġjar irid neċessarjament jinkludi 
mekkaniżmi ta’ kumpens xierqa u finanzjarjament aċċettabbli, u li dan ser jirrikjedi 
evalwazzjoni ta’ l-impatt soċjo-ekonomiku tal-proposta finali; jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tiżviluppa dawn il-miżuri flimkien mas-sistema l-ġdida ta’ mmaniġġjar, u li jekk 
huwa possibbli, li tintegrahom;

12. Jenfasizza li tenut kont ta' l-istat ħażin ta’ l-istokks tal-ħut fl-ilmijiet Ewropej kif ukoll id-
diffikultajiet li jiffaċċja s-settur tas-sajd ta' l-UE għandha tittieħed azzjoni mill-aktar fis, u 
li kwalunkwe dewmien ġdid se jwassal għal diffikultajiet ġodda għas-settur, u li s-settur 
se jdum aktar biex jerġa' jsir vijabbli;

13. Jitlob li l-passi msemmija hawn fuq jittieħdu qabel kwalunkwe deċiżjoni u għaldaqstant, 
jitlob għal dibattitu miftuħ u tal-maġġoranza li fih jiġu analizzati approċċi oħra possibbli 
għall-immaniġġjar, bil-għan li jintlaħaq l-usa’ kunsens possibbli għall-modifiki li jeħtieġ 
li jitwettqu fil-politika komunitarja ta’ mmaniġġjar;

14. Jitlob, għalhekk, li progressivament tiġi introdotta sistema li tista’ finalment twassal għal 
politika tas-sajd li tirrifletti dejjem aktar il-kapaċità bijoloġika ta’ l-istokks ta’ l-ispeċijiet 
li qed jirkupraw, sabiex is-sostenibilità tas-sajd Komunitarju tevolvi f’xi ħaġa ċerta aktar 
milli xi ħaġa li toħloq ansjetà, u li din tkun meqjusa bħala tali mis-sajjieda komunitarji, 
ikunu fejn ikunu madwar id-dinja; li tkun tista’ toffri lill-flotta l-istabilità meħtieġa, fuq 
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opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal-ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta 
ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità, u għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn 
huma meħtieġa limiti ta' qbid  (ĠU L 15 de 20.1.2007, p. 1).



il-bażi ta’ ppjanar sod u dejjem aktar orjentat fuq medda twila ta’ żmien; u li tista’, fl-
aħħar mill-aħħar, tirriżulta f'sistema stabbli ta’ aċċess għar-riżorsi li fiha, it-TACs u l-
kwoti ma jkunux jeħtieġu modifiki ħlief f’ċirkustanzi speċifiċi u bl-użu ta’ mekkaniżmi 
semi-awtomatiċi, minflok ma jiġu mibdula kull sena għal raġunijiet li mhumiex purament 
xjentifiċi;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


