L-ORGANIZZAZZJONIJIET TALPRODUTTURI U L-ORGANIZZAZZJONI
KOMUNI TAS-SUQ FIL-PRODOTTI TAS-SAJD
L-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq (OKS) fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura
kienet l-ewwel komponent tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS). Fid-dawl tal-kriżi
reċenti fis-settur tas-sajd, il-kamp ta' applikazzjoni tagħha deher limitat, minħabba nnatura tal-mekkaniżmi ta' intervent tagħha u l-finanzjament skars li ġie allokat għaliha,
żewġ fatturi li wasslu għal riforma komprensiva li stabbiliet il-bażi l-ġdida għall-OKS
u l-PKS kollha mill-2014. L-OKS riveduta ttejjeb is-sorveljanza tas-suq u s-sikurezza
tal-ikel kif ukoll l-informazzjoni tal-konsumatur, u fl-istess ħin tiffavorixxi l-iżvilupp talkummerċjalizzazzjoni tal-prodotti reġjonali.

BAŻI ĠURIDIKA
L-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd
u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE)
Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000.

L-OBJETTIVI
L-OKS fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura tipprevedi sistema ta' prezzijiet u ta'
intervent bl-għan li tirregola s-suq tal-Unjoni għall-prodotti tas-sajd. L-objettivi tagħha
huma:
—

li tikkoreġi l-aktar effetti negattivi tal-iżbilanċ bejn il-provvista u d-domanda;

—

li tistabbilizza l-prezzijiet sabiex tiggarantixxi livell minimu ta' introjtu għas-sajjieda;

—

li tippromwovi l-kompetittività ġenerali tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni fis-swieq dinjija.

L-istrumenti tal-OKS huma:
—

l-irtirar mis-suq tal-Unjoni;

—

l-operazzjonijiet ta' riporti;

—

l-irtirar indipendenti u t-trasferimenti għas-sena ta' wara mill-organizzazzjonijiet talprodutturi, inklużi kumpens u primjums b'rata waħda fissa;

—

il-ħażna privata;
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—

arranġamenti speċjali għat-tonn.

Dawn il-mekkaniżmi kollha jiffukaw fuq l-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP), li lbiċċa l-kbira minnhom jinsabu f'seba' Stati Membri: Spanja, l-Italja, Franza, ir-Renju
Unit, il-Ġermanja, il-Portugall u l-Pajjiżi l-Baxxi. Dawn l-organizzazzjonijiet jinsabu
prinċipalment fil-livell ta' sajd lokali u, fuq skala iżgħar, fis-setturi tas-sajd mal-kosta u
tal-akkwakultura. L-objettiv tagħhom huwa li jtejbu l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti
tagħhom. Għal dan il-għan jistgħu jieħdu azzjonijiet bħal:
—

il-programmazzjoni tal-produzzjoni u l-allinjament tagħha mad-domanda, b'mod
partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' qbid;

—

il-promozzjoni tal-konċentrazzjoni tal-provvista;

—

l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet;

—

il-promozzjoni ta' metodi li jħeġġu sajd sostenibbli.

In-nefqa fuq l-interventi qiegħda tonqos b'rata stabbli, l-aktar minħabba tnaqqis flinfiq fuq il-kumpens għal programmi operattivi u fuq l-irtirar mis-suq tal-Unjoni, li kienu
jikkostitwixxu wieħed mill-aktar mekkaniżmi ta' intervent li jintużaw b'mod frekwenti.
L-irtirar mis-suq tal-Unjoni, li kien jokkupa l-ewwel post bħala partita tan-nefqa, illum
ingħeleb minn operazzjonijiet ta' trasferiment.
L-istat tar-riżorsi u ż-żieda fil-prezz tal-fjuwil jistgħu jillimitaw l-użu għal perjodu ta' żmien
qasir tal-interventi tal-OKS. L-erba' Stati Membri li jagħmlu l-aktar użu mill-istrumenti talOKS huma Franza, Spanja, il-Portugall u l-Irlanda. L-użu tal-istrumenti tal-OKS qiegħed
jiżdied fl-ewwel tliet pajjiżi, iżda qiegħed jonqos fl-Irlanda. L-Istati Membri l-oħra – irRenju Unit, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Isvezja, l-Italja u l-Belġju – ukoll jagħmlu użu
mill-interventi tal-OKS, iżda n-nefqa tagħhom hija sostanzjalment inqas minn dik talewwel erba' pajjiżi.
Sabiex jippromwovu l-iżvilupp tas-settur tas-sajd, gruppi li jinkludu rappreżentanti
tas-setturi tal-produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar jistgħu jitolbu lillIstati Membri biex jiġu rikonoxxuti bħala organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dan irrikonoxximent jista' jingħata mill-Istati Membri taħt il-kontroll tal-Kummissjoni. Erba'
organizzazzjonijiet interprofessjonali biss ġew rikonoxxuti, u dawn joperaw fil-livell
tal-istat. Il-Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture, C.I.P.A. (Franza),
INTERATÚN (Spanja), AQUAPISCIS (Spanja) u O.I. FILIERA ITTICA (Italja).
Bħala parti mir-riforma tal-PKS tal-2014, kienet meqjusa neċessarja riforma estensiva
tal-OKS, li permezz tagħha l-istrumenti orjentati lejn is-suq jikkontribwixxu, direttament
jew indirettament, għall-ksib tal-objettivi tal-PKS. Bil-għan li jiġu indirizzati lkwistjonijiet tas-sajd żejjed u l-prattiki mhux sostenibbli, u biex wieħed jitbiegħed
minn strateġiji tal-produzzjoni bbażati biss fuq il-volum, fil-proposta għal regolament
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura
(COM(2011)0416) ġiet deskritta OKS ġdida maħsuba biex tappoġġa:
—

l-organizzazzjoni tas-settur, l-għoti tas-setgħa lill-OP u l-ġestjoni konġunta
tagħhom tad-drittijiet ta' aċċess kif ukoll tal-attivitajiet ta' produzzjoni u ta'
kummerċjalizzazzjoni, bħala elementi ewlenin biex tiġi implimentata l-PKS;
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—

il-miżuri tas-suq li jżidu s-setgħa ta' negozjar tal-produtturi (fis-sajd u lakkwakultura), itejbu t-tbassir, il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kriżijiet tas-suq u
jrawmu t-trasparenza u l-effiċjenza tas-suq;

—

l-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni li jistabbilixxu karatteristiċi standard
għall-prodotti tas-sajd mibjugħa fl-UE u applikati f'konformità mal-miżuri ta'
konservazzjoni, imfassla biex jippromwovu suq intern trasparenti li jforni prodotti
ta' kwalità għolja;

—

l-inċentivi tas-suq u primjums għal prattiki sostenibbli; is-sħubijiet għal produzzjoni,
forniment u konsum sostenibbli; iċ-ċertifikazzjoni (l-ekotikketti), il-promozzjoni u lgħoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi;

—

miżuri tas-suq addizzjonali dwar l-iskartar.

—

informazzjoni dwar is-suq; il-Kummissjoni waqqfet Osservatorju Ewropew tas-Suq
tal-Prodotti tas-Sajd u tal-Akkwakultura biex tikkontribwixxi għat-trasparenza u leffiċjenza fis-suq.

PRODUTTURI TAS-SAJD FUQ SKALA ŻGĦIRA
Id-definizzjoni tal-UE[1] tas-sajd kostali fuq skala żgħira tirreferi għal bastimenti li b'kollox
għandhom tul ta' anqas minn 12-il metru, li ta' kuljum joperaw taħt il-limitu ta' attivitajiet
relatati mas-sajd ta' anqas minn 24 siegħa u li ma jużawx tagħmir irmunkat tas-sajd.
Fl-2013 kien hemm 232 OP fi 17-il Stat Membru tal-UE, u 188 minnhom kienu
produtturi tas-sajd fuq skala żgħira. L-akbar numru ta' OP tas-sajd fuq skala żgħira
nstabu fl-Italja (39), fi Spanja (33), fi Franza (24), u fir-Renju Unit (21). L-OKS
riveduta tippreżenta opportunità kbira għall-produtturi tas-sajd fuq skala żgħira biex
jiksbu aċċess aħjar għas-suq u jikkompetu b'suċċess bi prodotti tas-sajd importati jew
industrijali. Bħala parti mill-objettivi u l-istruttura tal-OKS jistgħu jiġu adottati għadd ta'
miżuri, bħalma huma l-iżvilupp ta' bank ta' data statistika għas-sajd fuq skala żgħira flUE, l-istabbiliment u s-sostenn kontinwat għall-assoċjazzjonijiet kummerċjali, il-ħolqien
ta' logo għas-sajd fuq skala żgħira, l-istabbiliment ta' kriterji għall-ingaġġar tal-produtturi
tas-sajd fuq skala żgħira u t-tikkettar speċjali u l-kampanji promozzjonali għall-prodotti
tas-sajd fuq skala żgħira. Fl-aħħar mill-aħħar, l-għan huwa li jiġi żgurat li l-konsumaturi
jkollhom l-opportunità jixtru prodotti friski, sikuri u sostenibbli, u li jkun ggarantit dħul
aċċettabbli għall-produtturi tas-sajd fuq skala żgħira.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW
Flimkien mal-adozzjoni suċċessiva tar-regolament bażiku riformat dwar il-Poltika
Komuni tas-Sajd, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, l-iskema talOKS tirrappreżenta element fundamentali tal-aħħar riforma li saret fis-settur tas-sajd
Ewropew.

[1]Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, l-Artikolu 3(2)(14), ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.
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L-att legali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-prodotti tas-sajd u
tal-akkwakultura jaqa' taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li jfisser li l-Kunsill u lParlament għandhom kompetenza kondiviża fl-adozzjoni ta' tali att.
It-test legali tal-att jirreferi għal numru ta' atti delegati u ta' implimentazzjoni[2].
Dawn jikkostitwixxu l-leġiżlazzjoni sekondarja[3] meħtieġa għall-applikazzjoni talleġiżlazzjoni ta' bażi. Bħala l-fergħa eżekuttiva ewlenija tal-UE, il-Kummissjoni għandha
l-kompetenza li tadotta l-att, filwaqt li l-Parlament u l-Kunsill, bħala koleġiżlaturi,
għandhom il-kompetenza li jiskrutinizzaw[4] il-leġiżlazzjoni sekondarja abbażi talinterpretazzjoni tagħhom tal-leġiżlazzjoni ta' bażi. Il-Kummissjoni se tibgħat rapport lillParlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżitu tal-applikazzjoni tar-Regolament dwar lOKS qabel tmiem l-2022.
Riċerka għall-Kumitat PECH:
—

Studju DĠ IPOL tal-15 ta' April 2016 bit-titolu: "Is-swieq tas-sajd fuq skala żgħira:
il-katina tal-valur, il-promozzjoni u t-tikkettar"[5];

—

Studju DĠ IPOL tas-16 ta' Settembru 2013 bit-titolu: "Compliance of imports
of fishery and aquaculture products with EU legislation" (Il-konformità talimportazzjonijiet ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mal-leġiżlazzjoni tal-UE)[6];

—

Tgħarrif tal-Librerija tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Settembru 2012 bit-titolu:
"Reforming the Common Fisheries Policy (CFP)" (Ir-Riforma tal-Politika Komuni
tas-Sajd (PKS))[7]

Dan l-aħħar il-Parlament adotta żewġ riżoluzzjonijiet rilevanti għal dan il-qasam:
—

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Mejju 2018 dwar l-ottimizzazzjoni
tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE[8];

—

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni
ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd malkriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE[9].

Priit Ojamaa
05/2019

[2]"Atti legali tal-Unjoni Ewropea", http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?
uri=LEGISSUM:ai0032&from=EN
[3]https://ec.europa.eu/info/amending-and-supplementary-acts-0_en
[4]"Tfassil aktar effiċjenti tal-liġijiet: mistoqsijiet & tweġibiet dwar l-atti delegati ġodda, http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20100323BKG71187
[5]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573443/IPOL_STU
%282016%29573443_EN.pdf
[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513968/IPOL-PECH_ET
%282013%29513968_EN.pdf
[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120339/LDM_BRI
%282012%29120339_REV1_EN.pdf
[8]Testi adottati, P8_TA(2018)0210.
[9]Testi adottati, P8_TA(2018)0223.
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