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KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA

Brussell, 11 ta' Jannar 2011 (12.01)
(OR. en)

5038/11

PECHE 1

NOTA
minn: Segretarjat Ġenerali
lil: Delegazzjonijiet
Nru. prop.Cion: 16068/10 PECHE 277

(dok. J/L 17546/10 PECHE 340)
Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tas-

sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-
ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE
- Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

Id-dikjarazzjonijiet unilaterali tad-delegazzjonijiet ser jidhru f'dokument separat

(5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. Dwar l-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd definittivi

"Hekk kif ikun prattikabbli, il-Kummissjoni biħsiebha tippreżenta lill-Kunsill proposta biex jiġu 

ffissati l-opportunitajiet tas-sajd definittivi, fosthom opportunitajiet mhux allokati għal ċerti 

stokkijiet ta' ħut u grupp ta' stokkijiet fir-Regolament TAC għall-2011, li huma s-suġġett ta' 

konsultazzjonijiet bilaterali dwar is-sajd mal-Gżejjer Faroe bil-għan li l-Kunsill jadotta l-att legali 

ikkonċernat mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju 2011."

2. Dwar ir-rimi min-Norveġja

"Il-Kummissjoni ser tieħu l-passi meħtieġa biex tiġi implimentata l-kondizzjoni maqbula man-

Norveġja dwar iż-żamma abbord ta' ħut taħt id-daqs maqbud minn bastimenti li jkunu qed 

jipparteċipaw fi provi ta' sajd dokumentati b'mod sħiħ sabiex jiġi evitat ir-rimi. Il-Kummissjoni 

tassumi r-responsabbiltà li tesplora l-possibbiltà li tiġġeneralizza dan l-approċċ għas-sajd kollu."

3. Dwar is-sajd għall-pixxitrombetta

"Il-Kummissjoni tiddikjara l-intenzjoni tagħha li tieħu inizjattivi adegwati fil-bidu tal-2011 sabiex 

tistabbilixxi, skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, daqs tal-malja adegwat għas-sajd immirat 

għall-pixxitrombetta bil-għan li l-qafas legali għal dan is-sajd jitlesta għall-2011."

4. Dwar sajd ġdid u li qed jiżviluppa

"Il-Kunsill u l-Kummissjoni jirrikonoxxu l-ħtieġa li jiġu stabbiliti linji gwida għall-istabbiliment u 

l-espansjoni ta' sajd ġdid u li qed jiżviluppa. Il-Kunsill jistieden lill-Kummissjoni tipproponi dawn 

il-linji gwida matul l-2011 fil-proċess tar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd. Din il-proposta 

tista' tinkorpora l-ħtiġiet tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali qabel l-istabbiliment u l-

espansjoni ta' sajd ġdid u li qed jiżviluppa, u ser tagħti kunsiderazzjoni dovuta lill-ħidma li saret fi 

ħdan il-FAO u n-NEAFC f'dan il-qasam."



5038/11 mir/AB/ga 3
DG B III MT

5. Dwar l-Għeluq għall-merluzz fiż-żona IIIa

"Il-Kummissjoni tinnota li hemm ftit sinjali ta' titjib għall-istokk tal-merluzz f'Kattegat minkejja 

tnaqqis sostanzjali fit-TAC matul l-għaxar snin li għaddew. Il-Kummissjoni għalhekk tirrikonoxxi l-

ħtieġa għal aktar miżuri biex jiġi protett l-istokk. Għal dan il-għan il-Kummissjoni ser titlob l-

STECF jevalwa l-effettività tal-għeluq staġjonali għas-sajd kollu marbut mat-tkarkir, barra dak 

identifikat bħala li jaqbad kwantitajiet negliġibbli ta' merluzz, mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' April biex 

jiġi protett l-istokk reproduttiv. Abbażi tal-evalwazzjoni, il-Kummissjoni ser tikkunsidra li tinkludi 

dawn id-dispożizzjonijiet fil-kuntest tar-reviżjoni tal-pjan għall-irkupru tal-merluzz."

6. Dwar ir-Reviżjoni tal-pjan tal-merluzz

"Il-Kummissjoni, filwaqt li tieħu nota tal-istat fqir li għadhom jinsabu fih l-istokkijiet tal-merluzz 

ikkonċernati mir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1342/2008 u n-nuqqas ta' evidenza ta' tnaqqis fir-rati 

tal-mortalità tal-ħut, ser twettaq reviżjoni tal-fatturi pertinenti kollha li jikkonċernaw is-sajd li 

jaqbad l-istokkijiet rilevanti tal-merluzz. Ir-reviżjoni ser tinkludi l-miżuri ffissati skont ir-

Regolament imsemmi hawn fuq, l-implimentazzjoni u l-effetti tagħhom, inklużi miżuri għat-tnaqqis 

tar-rimi u miżuri li jolqtu l-ġestjoni tal-merluzz deċiżi mill-Istati Membri kif ukoll l-applikazzjoni 

tal-limiti tal-isforz tas-sajd.

Ir-reviżjoni ser tkopri aspetti xjentifiċi u ta' kontroll u ser teħtieġ il-preżentazzjoni ta' data rilevanti 

mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni ser titlob il-parir tal-STECF dwar ir-reviżjoni u ser tikkonsulta 

l-partijiet interessati permezz tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali. Il-Kummissjoni tassumi r-

responsabbiltà li ssejjaħ konferenza biex jiġu diskussi s-sejbiet ta' dawn il-konsultazzjonijiet."
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7. Dwar l-Għeluq għall-merluzz fiż-żona IIIa

"Il-Kummissjoni u l-Kunsill jaqblu li jikkunsidraw restrizzjonijiet spazjali u temporali bil-għan li l-

merluzz jiġi kkonservat għall-opportunitajiet ta' sajd għall-merluzz u l-ispeċi maqbud mal-merluzz 

f'żona definita mill-koordinati li ġejjin mill-1 ta' Frar sal-31 ta' Marzu:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Abbażi ta' evalwazzjonijiet mill-STECF, restrizzjonijiet simili jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 

adegwati għall-fini tat-tnaqqis tal-mortalità tal-merluzz f'partijiet oħrajn taż-żoni VIa."

8. Dwar il-kondizzjonijiet għall-qabdiet inċidentali

"Il-Kummissjoni ser titlob parir xjentifiku lill-STECF dwar l-effetti li x'aktarx ikollha r-

regolamentazzjoni tal-ħatt l-art permess tal-merluzz miż-żona VIa bħala proporzjon tal-ħatt l-art ta' 

speċi oħrajn (limitu tal-qabdiet inċidentali) bħala restrizzjoni skont il-każ jew ikkombinat ma' 

restrizzjoni tat-TAC. Abbażi tal-parir li jingħata l-Kummissjoni ser tagħmel proposti adegwati."

9. Dwar l-isforz Spanjol

"Grupp ta' bastimetni Spanjoli li jużaw ix-xbieki tat-tkarkir biex jaqbdu l-marlozz fil-Punent tal-

Iskozja huwa bħalissa eskluż mis-sistema tal-isforz tal-pjan tal-merluzz. Dan il-grupp ser ikollu 

jiddaħħal mill-ġdid fis-sistema tal-isforz tal-pjan tal-merluzz jekk ma jkunx jista' jintwera li qed 

ikomplu jaqbdu inqas minn 1.5% ta' merluzz. Spanja tista' tuża l-opportunità biex tippreżenta data 

supplimentari dwar il-qabda fil-laqgħa plenarja tar-rebbiegħa tal-2011 tal-STECF sabiex tingħata 

prova li din il-kondizzjoni ġiet sodisfatta. Fin-nuqqas ta' biżżejjed data supplimentari, il-Kunsill u l-

Kummissjoni jimpenjaw ruħhom li jaraw minn qabel li l-grupp ta' bastimenti jiddaħħal mill-ġdid 

immedjatament, skont ir-regoli previsti għall-pjan tal-merluzz u d-dispożizzjonijiet ta' 

implimentazzjoni tiegħu."
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10. Dwar il-limiti tal-Isforz tal-Baħar Ċeltiku

"Il-Kunsill u l-Kummissjoni jirrikonoxxu l-parir mogħti mill-ICES u l-STECF dwar il-ħtieġa li tiġi 

evitata żieda fl-isforz għas-sajd għal kwalunkwe sajd fil-Baħar Ċeltiku. Għandu jsir aktar xogħol 

dwar din il-kwistjoni matul l-2011 fil-kuntest tar-reviżjoni li għaddejja bħalissa tal-Ilmijiet tal-

Punent".

11. Dwar il-limiti tal-isfori u l-kwoti

"Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati, ser issegwi l-iżvilupp 

tal-użu ta' kwoti u sforzi sabiex jiġi valutat kwalunkwe każ ta' referenzi ta' sforzi baxxi b'mod 

sproporzjonat b'rabta mas-sehem tal-kwoti tal-Istati Membri kkonċernati u jekk meħtieġ tindirizza 

kwalunkwe problema li tinqala' minn din il-valutazzjoni."

12. Dwar il-haddock u l-merlangu fil-Baħar Ċeltiku

"Il-Kummissjoni tinnota li l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom li japplikaw għażla aħjar tat-tagħmir 

tas-sajd fit-twettiq tas-sajd għall-haddock u l-merlangu fil-Baħar Ċeltiku."

13. Dwar żoni tat-TAC għall-Awwista tan-Norveġja (Nephrops) fiż-Żona VII

"Il-Kunsill u l-Kummissjoni jaqblu dwar il-ħtieġa li jiġu esplorati aktar il-miżuri meħtieġa biex 

iwieġbu għall-parir mogħti mill-ICES u l-STECF dwar ix-xewqa li jiġu ġestiti unitajiet funzjonali 

individwali tan-Nephrops fiż-Żona VII. Għandu jsir aktar xogħol dwar din il-kwistjoni matul l-

2011."

14. Dwar il-kavalli 

"Il-kwota proposta għall-kavalli ser tiġi eżaminata mill-ġdid sabiex jiġi żgurat ir-rispett għall-

istabbiltà relattiva u biex jiġi żgurat li kwalunkwe ħlas mill-Istati Membri fl-2011 jiġi ttrattat b'mod 

ġust tul id-distribuzzjoni tal-kwoti rispettivi tal-UE. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni ser 

torganizza laqgħa teknika qabel il-31 ta' Jannar 2011 sabiex tistabbilixxi l-metodoloġija għal 

eżerċizzju bħal dan."
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15. Dwar il-Linwata fil-Kanal tal-Punent - sajd dokumentat b'mod sħiħ

"Il-Kummissjoni u l-Kunsill jaqblu dwar il-ħtieġa fl-2011 li jissorveljaw u jevalwaw mill-qrib l-

inizjattiva dwar sajd dokumentat b'mod sħiħ għas-sajd tal-lingwata fil-Kanal tal-Punent u b'mod 

parikolari li jivvalutaw l-effett ta' dawn il-miżuri fuq it-tnaqqis tar-rimi tal-lingwata f'din iż-żona 

fuq il-bażi ta' data li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri kkonċernati."

16. Dwar id-dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-Gambli fiż-Żona NAFO 3M

"Sabiex tiġi pprovduta ġestjoni koerenti fil-politika esterna tas-sajd, il-Kummissjoni tista', b'kont 

meħud tal-parir xjentifiku, tippreżenta lill-Kunsill, għall-fini tal-Laqgħa annwali tan-NAFO fl-2011, 

proposta għar-reviżjoni ta' miżuri ta' ġestjoni għall-gambli 3M, u tistabbilixxi li s-sajd għal dan l-

istokk ser jerġa' jinfetaħ jekk il-parir xjentifiku jippermetti dan. Barra minn hekk il-Kunsill jistieden 

lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal miżuri ta' ġestjoni fuq perijodu twil ta' żmien għal dan l-

istokk hekk kif dan ikun prattikabbli."

17. Dwar il-pjan tal-marlozz tan-Nofsinhar u n-Nephrops

"Il-Kummissjoni u l-Kunsill jaqblu li, mingħajr preġudizzju għall-eżitu tar-reviżjoni tal-pjan ta' 

rkupru għall-marlozz tan-Nofsinhar u l-awwista tan-Norveġja fl-2011, jidher xieraq li tittejjeb is-

sistema attwali tal-limitu tal-isforz tas-sajd biex jittieħed kont tal-impatt li t-tipi differenti ta' 

tagħmir għandhom fuq l-istokkijiet ikkonċernati.

Il-Kummissjoni, b'kont meħud tal-istat fqir li għadu jinsab fih il-marlozz tan-Nofsinhar u n-nuqqas 

ta' evidenza ta' tnaqqis fir-rati tal-mortalità tal-ħut, ser tiffinalizza r-reviżjoni tal-fatturi pertinenti 

kollha li jikkonċernaw is-sajd li jaqbad il-marlozz tan-Nofsinhar. Ir-reviżjoni ser tinkludi l-miżuri 

ffissati skont il-Pjan ta' Rkupru għall-marlozz tan-Nofsinhar u n-Nephrops, l-implimentazzjoni 

tagħhom u l-kontribut tagħhom għat-titjib tal-istat tal-istokk."
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18. Dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-pjan tal-kapaċità għas-sajd tat-Tonn 

(Anness IV)

"Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-pjan ta' ġestjoni tal-UE għall-kapaċità tas-sajd kif jinsab fl-Anness 

IV, il-punt 4, it-tabelli A u B, għandu mnejn jiġi rivedut. Din ir-reviżjoni ser tieħu kont tal-pjanijiet 

ta' ġestjoni nazzjonali għall-kapaċità tas-sajd ippreżentati mill-Istati Membri, għall-approvazzjoni 

mill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni lill-ICCAT fi Frar 2011.

Il-pjan ta' ġestjoni tal-UE fir-Regolament attwali għalhekk ser jiġi rivedut wara l-laqgħa  

intersessjonali tal-ICCAT li jmiss (Frar 2011) li matulha l-ICCAT ser tadotta formalment il-pjanijiet 

tal-kapaċità ppreżentati mill-partijiet kontraenti, fosthom l-UE."

19. Dwar Liċenzji mogħtija lil bastimenti Venezwelani biex jistadu għas-snappers fil-Guyana 

Franċiża

"Il-Kunsill jieħu nota tal-fatt li l-Kummissjoni dalwaqt biħsiebha tippreżentalu proposta għal 

Deċiżjoni tal-Kunsill li tapprova Dikjarazzjoni ta' Kunsens dwar l-aċċess ta' bastimenti tas-sajd li 

jtajru l-bandiera tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela għaż-żona ekonomika esklużiva 'il barra 

mill-kosta tal-Guyana Franċiża (ekwivalenti għal ftehim internazzjonali u b'hekk teħtieġ il-kunsens 

tal-Parlament Ewropew). Din id-Dikjarazzjoni ta' Kunsens tal-Kunsill isservi ta' bażi legali għall-

ħruġ ta' liċenzji għal dawn il-bastimenti. Il-Kunsill u l-Kummissjoni jifhmu li, sabiex jiġi evitat it-

tfixkil tal-provvista għall-industrija tal-ipproċessar tal-Guyana Franċiża, huwa importanti li l-

bastimenti Venezwelani jkunu jistgħu jkomplu bl-attività tagħhom mill-bidu tas-sena 2011.

Għalhekk, il-liċenzji għandhom jinħarġu fuq bażi proviżorja, soġġett għat-tlestija tal-proċess ta' 

adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija hawn fuq dwar id-Dikjarazzjoni ta' Kunsens."
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20. Dwar il-politika dwar ir-rimi

"Il-Kummissjoni u l-Kunsill jirrikonoxxu li r-rimi ta' ħut huwa ħela ta' riżorsi naturali u huwa 

problema serja fis-sajd globali u Ewropew. Rimi mifrux jagħmel ħsara lill-ekosistemi marittimi u l-

vijabbiltà finanzjarja tan-negozji tas-sajd u etikament mhuwiex mixtieq.

Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma impenjati biex inaqqsu r-rimi issa u taħt Politika Komuni tas-Sajd 

rifurmata. Huma jilqgħu azzjoni mill-Istati Membri u oħrajn u ser jaħdmu mill-qrib magħhom biex 

jittrattaw din il-problema, fosthom provi ta' sistemi ta' ġestjoni alternattivi, sajd dokumentat b'mod 

sħiħ jew ġestjoni permezz tal-isforz. Il-Kummissjoni u l-Kunsill jinsabu ħerqana li jaraw ir-riżultati 

ta' inizjattivi bħall-ġestjoni tal-kwota tal-qbid sabiex ikollhom valutazzjoni mill-STECF dwar l-

effiċjenza tiegħu li jnaqqas ir-rimi u l-mortalità ġenerali ta' ħut."

_______________


