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Il-kontrolli tas-sajd tal-UE: jenħtieġu sforzi addizzjonali, 
jgħidu l-Awdituri 
Rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jgħid li jenħtieġ li jsiru sforzi addizzjonali 
biex l-UE jkollha stabbilita sistema effettiva għall-kontroll tas-sajd. L-awdituri jgħidu li, matul 
dawn l-aħħar 10 snin, sar xi progress mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni Ewropea; 
madankollu, l-UE għad ma għandhiex sistema effettiva biżżejjed ta' kontrolli tas-sajd biex 
tappoġġa l-Politika Komuni tas-Sajd.  

L-awdituri żaru erba' Stati Membri: Spanja, Franza, l-Italja u r-Renju Unit (l-Iskozja). L-ebda wieħed minn 
dawn l-erbgħa ma kien ivverifika biżżejjed il-preċiżjoni tal-kapaċità tal-flotta tas-sajd tiegħu, jew tal-
informazzjoni dwar il-bastimenti fir-reġistru tal-flotta tiegħu. L-ebda wieħed minnhom ma kien ivverfika t-
tunnellaġġ tal-bastimenti tas-sajd tiegħu, u tnejn ma kinux ivverifikaw is-saħħa tal-magni. Barra minn hekk, 
l-awdituri sabu diskrepanzi sinifikanti bejn id-dettalji tal-bastimenti, kif kienu jidhru fir-reġistru tal-flotta u 
dawk li kienu jinsabu f'dokumenti ta' sostenn. 

L-awdituri jgħidu li, b'mod ġenerali, l-Istati Membri eżaminati kienu qed jimplimentaw il-miżuri ta' ġestjoni 
tas-sajd b'mod adegwat. Sistemi ta' traċċar tal-bastimenti abbażi ta' satelliti pprovdew informazzjoni 
intensiva għall-monitoraġġ u l-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd. Iżda, b'riżultat tal-eżenzjonijiet ipprovduti 
bir-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd, 89% tal-flotta tal-UE ma kinitx immonitorjata, u dan xekkel il-
ġestjoni effettiva f'xi attivitajiet tas-sajd u għal xi speċijiet. 

“L-Istati Membri għadhom ma implimentawx bis-sħiħ ir-Regolament tal-UE dwar il-Kontroll tas-Sajd,” qal 
is-Sur Janusz Wojciechowski, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport, “u 
jeħtieġ li xi wħud mir-regolamenti jiġu mmodifikati biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkontrollaw is-sajd 
tagħhom b'mod effettiv.” 

L-Istati Membri mmaniġġjaw tajjeb l-użu tal-kwoti tas-sajd tagħhom. Iżda meta ppermettew lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jimmaniġġjaw id-distribuzzjoni tal-kwoti, mhux dejjem kienu jafu liema 
kriterji kienu ntużaw. Dan in-nuqqas ta' trasparenza għamilha diffiċli biex il-benefiċjarji reali tal-
opportunitajiet tas-sajd jiġu identifikati, biex kwalunkwe impatt avvers potenzjali fuq l-ambjent u fuq l-
ekonomiji lokali jiġi vvalutat, u biex jittieħdu miżuri korrettivi fejn xieraq. L-awdituri fil-fatt iltaqgħu wkoll 
ma' eżempji ta' prattika tajba fejn organizzazzjonijiet professjonali tas-sajd kienu jirrikjedu li l-membri 
tagħhom jikkonformaw ma' miżuri addizzjonali, iżda aktar iffukati, ta' konservazzjoni lil hinn minn dawk tal-
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Politika Komuni tas-Sajd. 

Id-data dwar l-attivitajiet tas-sajd li nġabret fi ħdan il-qafas tar-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd ma 
kinitx kompleta u affidabbli biżżejjed. Id-data dwar il-qabdiet għal bastimenti li jagħmlu dikjarazzjonijiet bil-
miktub – porzjon sinifikanti tal-flotta tal-UE – kienet inkompleta u ta' spiss ma ġietx irreġistrata b'mod 
korrett, jgħidu l-awdituri. Kien hemm diskrepanzi sinifikanti bejn il-ħatt l-art iddikjarat u r-rekords 
sussegwenti tal-ewwel bejgħ. Tnejn mill-erba' Stati Membri li saritilhom żjara ma qasmux u ma traċċawx 
b'mod suffiċjenti l-informazzjoni li kienet tikkonċerna l-attivitajiet ta' bastimenti bil-bandiera ta' Stat 
Membru wieħed fi Stat Membru ieħor. Il-proċessi ta' validazzjoni tad-data tal-Istati Membri kienu 
insuffiċjenti. Minbarra dan, kien hemm differenzi sinifikanti bejn id-data kumplessiva dwar il-qabdiet li ġiet 
irreġistrata mill-Istati Membri, u dik li kienet disponibbli għall-Kummissjoni.  

 

Inġenerali, l-Istati Membri li saritilhom żjara ppjanaw u wettqu tajjeb l-ispezzjonijiet tas-sajd. Madankollu, l-
ispetturi ma kellhomx aċċess f'ħin reali għall-informazzjoni dwar il-bastimenti, bir-riżultat li l-effettività tal-
ispezzjonijiet tnaqqset, u, għalkemm ġew stabbiliti proċeduri standardizzati ta' spezzjoni, dawn mhux 
dejjem intużaw. Ir-riżultati tal-ispezzjonijiet mhux dejjem ġew irrappurtati b'mod korrett, u s-sanzjonijiet li 
ġew applikati mhux dejjem servew ta' deterrent suffiċjenti. Is-sistema ta' punti, li hija innovazzjoni ewlenija 
biex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-operaturi tas-sajd, ġiet applikata b'modi differenti fost l-Istati 
Membri u anke fi ħdanhom.  

L-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, li għandhom l-għan 
li jtejbu l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-flotot tas-sajd, il-monitoraġġ tal-miżuri ta' ġestjoni tas-sajd, l-
affidabbiltà tad-data dwar is-sajd, kif ukoll l-ispezzjonijiet u s-sanzjonijiet. 

Nota lill-Edituri 

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) għandha l-għan li tiżgura li l-istokkijiet ta' ħut u s-settur tas-sajd ikunu 
sostenibbli fit-terminu twil. Ħafna stokkijiet għadhom mistada b'mod eċċessiv, għalhekk huwa meħtieġ li 
jsiru sforzi kontinwati biex is-sajd jiġi mmaniġġjat b'mod effettiv. Għal din ir-raġuni, il-PKS tinkludi miżuri 
biex tirrestrinġi l-kapaċità tal-flotot tas-sajd u biex s-sajd jiġi mmaniġġjat bl-impożizzjoni ta' limiti fuq il-
qabdiet, bħal kwoti, u fuq l-attività tas-sajd, bħal restrizzjonijiet fuq l-isforz tas-sajd jew regoli tekniċi għal 
ċertu sajd.  

Is-suċċess tal-PKS jirrikjedi t-tfassil u l-implimentazzjoni ta' sistema effettiva ta' kontroll. Is-sistema ta' 
kontroll ġiet irriformata l-aħħar fl-2009, biex jiġu kkoreġuti d-dgħufijiet serji li kienu ġew identifikati mill-
QEA fir-Rapport Speċjali Nru 7/2007 tagħha.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2017: “Il-kontrolli tas-sajd tal-UE: jenħtieġu sforzi addizzjonali" huwa disponibbli 
fuq is-sit web tal-QEA, (eca.europa.eu), bi 23 lingwa tal-UE. 

 


