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L-ORGANIZZAZZJONI KOMUNI TAS-SUQ TAL-
PRODOTTI TAS-SAJD U L-AKKWAKULTURA;

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq (OKS) tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura
kienet l-ewwel komponent tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS). B'mod ġenerali, l-OKS
attwali għandha l-għan li tipproteġi l-produtturi u tiżgura s-sostenibbiltà ambjentali
u l-vijabbiltà ekonomika tas-suq tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura. Din ittejjeb u
ssaħħaħ l-elementi ewlenin tal-OKS bħall-istandards komuni tas-suq, l-informazzjoni
għall-konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, u tintroduċi elementi ġodda,
bħall-informazzjoni dwar is-suq.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

IL-KUNTEST

L-organizzazzjoni Komuni tas-Suq (OKS) hija politika tal-Unjoni għall-ġestjoni tas-suq
tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, hekk kif tiżgura s-sostenibbiltà ambjentali u l-
vijabbiltà ekonomika tagħhom, u hija waħda mill-pilastri tal-PKS (3.3.1). Implimentata
sa mill-1970[1], kienet l-ewwel regolament separat dwar kwistjonijiet tas-sajd,
avolja kienet għadha fl-ambitu tal-qafas legali għall-Politika Agrikola Komuni (PAK)
(3.2.1). B'hekk, l-OKS għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura hija bbażata fuq
l-objettivi u l-prinċipji stabbiliti għas-settur agrikolu u l-prodotti tiegħu. Skont id-
definizzjoni tal-Artikolu 38(1) tat-TFUE, "prodotti agrikoli" jinkludu "l-prodotti tal-art,
tat-trobbija tal-annimali u tas-sajd kif ukoll tal-ewwel proċessar konness direttament
ma' dawn il-prodotti". Sadanittant, fl-1981[2] u l-1999[3], l-OKS ġiet riveduta b'mod
sostanzjali. Fl-2013, l-OKS ġiet riformata għal darb' oħra bħala parti mill-aħħar
pakkett ta' riforma tal-PKS, u ttieħdu inkunsderazzjoni ċerti nuqqasijiet tal-oqfsa
preċedenti u l-evoluzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura. Ir-Regolament
daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014. Ir-Regolament attwali, jiġifieri r-Regolament
(UE) Nru 1379/2013 dwar l-OKS fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura[4], qed jassumi
rwol ta' aktar integrazzjoni billi jorbot il-kunsiderazzjonijiet tas-suq mal-istrateġiji
ta' ġestjoni. Barra minn hekk, l-OKS fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura attwali
jistabbilixxi l-qafas legali għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP), l-istandards

[1]ĠU L 236, 27.10.1970, p. 5–20.
[2]ĠU L 379, 31.12.1981, p. 1–26.
[3]ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22–52.
[4]ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1–21.
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tal-kummerċjalizzazzjoni, l-informazzjoni għall-konsumatur u ċ-ċertifikazzjoni (l-
ekotikketti), ir-regoli tal-kompetizzjoni u l-informazzjoni dwar is-suq bħall-Osservatorju
Ewropew tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u l-Akkwakultura (EUMOFA).

L-OBJETTIVI

L-OKS attwali fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha l-għan li tipproteġi l-
produtturi, billi tiffoka primarjament fuq il-produtturi primarji (kumpaniji tas-sajd u tal-
akkwakultura) u billi torbot il-kunsiderazzjonijiet tas-suq ma' kwistjonijiet relatati mal-
ġestjoni tar-riżorsi. L-objettivi ewlenin tal-OKS huma:
— il-kontribuzzjoni għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar;

— il-faċilitazzjoni tal-applikazzjoni fil-livell xieraq tal-PKS mill-industrija tas-sajd u l-
akkwakultura;

— it-tisħiħ tal-kompetittività tal-industrija tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod
partikolari l-produtturi;

— it-titjieb tat-trasparenza u tal-istabbiltà tas-swieq;

— l-iżgurar li d-distribuzzjoni tal-valur miżjud tul il-katina tal-provvista tas-settur tkun
aktar ibbilanċjata;

— it-titjieb tal-informazzjoni għall-konsumatur u t-tqajjim tas-sensibilizzazzjoni,
permezz tan-notifika u t-tikkettjar li jipprovdi informazzjoni li tista' tinftiehem;

— il-kontribuzzjoni għall-iżgurar ta' kundizzjonijiet ugwali għall-prodotti kollha
kummerċjalizzati fl-Unjoni permezz tal-promozzjoni tal-isfruttament sostenibbli tar-
riżorsi tas-sajd;

— il-kontribuzzjoni għall-iżgurar li l-konsumaturi jkollhom provvista varja ta' prodotti
tas-sajd u l-akkwakultura;

— il-provvediment ta' informazzjoni verifikabbli u preċiża lill-konsumatur dwar l-oriġini
tal-prodott u l-mod ta' produzzjoni tiegħu, b'mod partikolari permezz tal-immarkar
u t-tikkettar.

IL-KISBIET

Xi wħud mill-kisbiet ewlenin tal-OKS fis-sajd u l-akkwakultura huma dawn li ġejjin:
A. Standards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni
L-istandards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni huma karatteristiċi komuni, relatati mal-
kwalità, id-daqs, il-piż, l-imballaġġ, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' prodotti tas-sajd u
l-akkwakultura għall-konsum mill-bniedem, irrispettivament mill-oriġini tagħhom. Dawn
jgħinu biex iżommu prodotti ta' kwalità għolja fis-suq intern, filwaqt li jiffaċilitaw il-
kummerċ abbażi ta' prattiki ta' kompetizzjoni ġusta u b'hekk jgħinu fit-titjieb tal-
profittabbiltà tal-produzzjoni. Mir-riforma tal-OKS tal-2013, l-istandards komuni tal-
kummerċjalizzazzjoni għandhom jippermettu wkoll il-provvista ta' prodotti sostenibbli
lis-suq. Dawn l-istandards għandhom jiġu stabbiliti skont il-miżuri ta' konservazzjoni
tal-istokkijiet, pereżempju d-daqsijiet minimi ta' kummerċjalizzazzjoni għall-ispeċijiet
kummerċjalizzati jridu jirriflettu l-aħjar parir xjentifiku disponibbli jew jikkorrispondu
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mad-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni (3.3.2). Fl-2019, il-Kummissjoni
ppreżentat l-evalwazzjoni tagħha tal-prestazzjoni tal-qafas għall-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni applikabbli għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.
B. L-informazzjoni għall-konsumatur
L-informazzjoni għall-konsumatur, kemm l-informazzjoni obbligatorja kif ukoll
volontarja, għandha l-għan li tipprovdi lill-konsumaturi b'informazzjoni komprensiva
u ċara sabiex jiġi promoss il-konsum responsabbli. Ir-Regolament il-ġdid dwar l-
OKS jestendi l-kontenut u l-ambitu tal-informazzjoni obbligatorja għat-tikkettar tal-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura għall-konsum mill-bniedem. Barra minn hekk, l-
użu tal-ekotikketti, bħala informazzjoni volontarja, għandu jiġi evalwat biex tingħata
informazzjoni aqwa dwar is-sostenibbiltà ambjentali. Abbażi tal-Arikolu 36 tar-
Regolament tal-OKS, insegwitu ta' konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni ppubblikat
f'Mejju 2016 rapport ta' fattibbiltà dwar opzjonijiet għal skema ta' ekotikketta fil-livell tal-
UE għal prodotti tas-sajd u tal-akwakultura
C. Organizzazzjonijiet tal-produtturi u pjanijiet ta' produzzjoni u
kummerċjalizzazzjoni
Ir-Regolament tal-OKS il-ġdid isaħħaħ ir-responsabbilitajiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi (OP) tal-prodotti tas-sajd u l-akwakultura biex jikseb l-objettivi tal-PSK u
tal-OKS. L-OP kollha għandhom jippreparaw u jissottomettu pjan ta' produzzjoni u
kummerċjalizzazzjoni (PMP) lill-awtoritajiet pubbliċi biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura tagħhom. Għalhekk il-PMPs
jikkostitwixxu għodda essenzjali u obligatorja tal-OKS l-ġdida. Sabiex jiġu ffaċilitati
l-iżvilupp u implimentazzjoni omoġenja tal-PMPs mill-OP kollha, il-Kummissjoni
adottat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1418/2013[5] u ppreżentat ir-
Rakkomandazzjoni 2014/117/UE[6]. It-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-PMPs jistgħu jiġu
kkofinanzjati permezz tal-FEMS (3.3.4).
D. L-informazzjoni dwar is-suq
Il-Kummissjoni żviluppat l-Osservatorju Ewropew tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u tal-
Akkwakultura (EUMOFA). Dan huwa għodda ta' informazzjoni dwar is-suq, li għandha
l-għan li trendi s-suq tas-sajd u l-akkwakultura aktar trasparenti u effiċjenti. L-EUMOFA
jiffaċilita l-aċċess għad-data dwar il-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, jippreżenta
analiżi tas-suq, u jappoġġa t-tfassil tal-politika. Il-bażi tad-data tal-EUMOFA tipprovdi
data dwar il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-provvista, mill-ewwel
bejgħ sal-konsum fuq bażi ta' kull ġimgħa, kull xahar u kull sena. Barra minn hekk, hija
tipprovdi informazzjoni strutturali u analiżi tal-industrija tas-sajd u l-akkwakultura tal-
UE, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell ta' Stat Membru, kif ukoll studji.
E. It-tmiem tal-iskema tal-irtirar
L-iskema tal-irtirar tal-prezzijiet kienet miżura ta' intervent fis-suq, li ntemmet bl-
implimentazzjoni tar-Regolament il-ġdid dwar l-OKS. Il-prezz tal-irtirar kien stabbilit
bħala prezz minimu fiss. L-ebda ħuta ma setgħet tinbiegħ b'inqas minn dan il-prezz. Din
l-għodda ta' intervent ippermettiet l-OP, f'ċerti limiti tal-fluttwazzjonijiet tas-suq, li jirtiraw

[5]ĠU L 353, 28.12.2013, p. 40–42.
[6]ĠU L 65, 5.3.2014, p. 31–38.
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l-ħut mis-suq. Għalhekk, it-tneħħija ta' din l-iskema ħeġġet lill-produtturi biex jantiċipaw
id-domanda tas-suq fl-ippjanar tal-produzzjoni tagħhom u jevitaw l-irtirar tal-prodott.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Flimkien mal-adozzjoni suċċessiva tar-Regolament Bażiku riformat dwar il-Poltika
Komuni tas-Sajd (PKS), u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS),
l-iskema tal-OKS tirrappreżenta wieħed mit-tliet pilastri tal-aħħar riforma tal-PSK. Sa
tmiem l-2022, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni dwar l-eżitu
tal-applikazzjoni tar-Regolament dwar l-OKS.
Matul l-aħħar ċiklu ta' riforma tal-PKS, il-Parlament kellu rwol importanti fit-tiswir tal-
OKS attwali. Huwa kien appoġġa bil-qawwa r-reviżjoni tagħha sabiex jinħoloq qafas
legali għal settur prosperu bi dħul sostennibbli, stabbiltà akbar tas-suq, standards ta'
kummerċjalizzazzjoni għoljin u iktar valur miżjud tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura.
Fid-29 ta' Mejju 2018, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina
tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE[7]; Il-Parlament stieden lill-Kummissjoni, lill-Istati
Membri u lill-awtoritajiet reġjonali jwettqu sensiela ta' azzjonijiet biex jindirizzaw l-isfidi
kumplessi tas-settur tas-sajd tal-UE, eż. jiffaċilitaw il-ħolqien tal-OP, isaħħu l-pożizzjoni
tas-sajd fuq skala żgħira u jinkludu l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politika
tas-sajd.
Fit-30 ta' Mejju 2018, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri
ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess
għas-suq tal-UE[8], fejn talab li l-prodotti importati kollha jikkonfromaw mar-regoli u l-
kriterji tal-UE dwar l-ikel rispettivi, inklużi dawk tal-PKS, kif ukoll l-istandards sanitarji,
tax-xogħol, tas-sikurezza tal-bastimenti u tal-ambjent.
Fil-15 ta' Jannar 2020, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku
Ewropew[9]. Fiha huwa stieden lill-Kummissjoni tintegra l-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura fl-istrateġija "mill-għalqa sal-platt" bil-għan li tissaħħaħ il-katina tal-valur
sostenibbli fis-settur tas-sajd; Barra minn hekk, fiha huwa jissottolinja l-bżonn għal
azzjoni kontra t-tniġġis tal-plastik, il-bżonn li tiġi miġġielda l-frodi tal-ikel u li jittejjeb it-
tikkettjar tal-ikel.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Testi adottati, P8_TA(2018)0210.
[8]Testi adottati, P8_TA(2018)0223.
[9]Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
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