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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET 

Is-suq tal-ħut fl-Unjoni Ewropea huwa l-ikbar wieħed fid-dinja, filwaqt li jassorbi kwart tal-

importazzjonijiet kollha. Fl-2016, aħna importajna 8.8 miljun tunnellati ta' prodotti tas-sajd u 

tal-akkwakultura meta mqabbla mal-produzzjoni tal-UE ta' 6.2 miljun tunnellati. Id-

dipendenza tagħna fuq l-importazzjonijiet għal kważi 60 % tal-provvista kollha għandha 

impatt ċar fuq il-politika dwar is-sajd u l-kummerċ fl-UE. 

Is-suq tal-UE huwa diskriminatorju fir-rigward tal-ħut u l-kundizzjonijiet li jridu jiġu 

ssodisfati sabiex il-ħut jitqiegħed fis-suq. Id-diskriminazzjoni ma taħdimx favur is-settur tas-

sajd tal-UE. 

Kundizzjonijiet għall-bastimenti tal-UE 

It-teħid inkunsiderazzjoni tar-regoli u n-normi li jridu jiġu ssodisfati mis-settur tas-sajd tal-

UE. L-operazzjonijiet kollha tal-flotta tal-UE huma rregolati mill-Politika Komuni tas-Sajd. 

Kif jaf il-Kumitat, dan huwa sett estensiv u dettaljat ta' leġiżlazzjoni li tittratta bosta aspetti 

tas-sajd, b'reġim ta' kontroll komprensiv (Regolamenti 1005/2008, 1224/2009, 2017/2403) 

sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri japplikaw ir-regoli. 

Barra minn hekk, il-flotot tal-UE jeħtiġilhom jirrispettaw firxa wiesgħa ta' politiki oħra, li 

huma relatati ma' standards tax-xogħol, taħriġ, sigurtà tal-bastimenti, tniġġis u normi 

ambjentali oħra, regoli tat-tassazzjoni u regoli fiskali u normi fitosanitarji, fost l-oħrajn. 

Ir-riżultat huwa standard għoli għall-ħut maqbud fl-UE li jitqiegħed fis-suq tal-UE. Dan huwa 

proprju kif għandu jkun, peress li l-konsumatur tal-UE jeħtieġlu jkun jista' jiddependi fuq il-

kwalità u l-freskezza tal-prodott, kif ukoll fuq id-diversi normi soċjali, ekonomiċi u 

ambjentali li ġew osservati fil-produzzjoni tiegħu. Madankollu, il-konsumatur lanqas biss jiġi 

mgħarraf li l-ħut inqabad minn bastiment tal-UE – din hija "informazzjoni volontarja". 

Minkejja dan, hemm spiża definita ħafna involuta fl-issodisfar tal-politiki, ir-regoli u n-normi 

kollha li ssemmew hawn fuq: taxxi, irkaptu tas-sajd li jikkonforma mar-regoli, pagi diċenti, 

magni li jniġġsu anqas, ħut maħżun f'temperatura u kundizzjonijiet xierqa oħra, eċċ. Fl-aħħar 

mill-aħħar, il-ħut li jinqabad mill-operaturi tal-UE jrid jikseb ċertu prezz fis-suq sabiex ikun 

kosteffikaċi, filwaqt li jkollu jikkompeti ma' prodotti ta' operaturi mhux tal-UE li mhux 

neċessarjament għandhom l-istess limitazzjonijiet. 

Kundizzjonijiet għall-bastimenti mhux tal-UE 

Il-ħut li jinqabad minn operaturi ta' pajjiżi terzi u li jiġi importat fl-UE għandu jissodisfa 

kundizzjonijiet differenti. Il-kummerċ f'għadd żgħir ħafna ta' speċijiet tal-baħar huwa ristrett 

minn CITES. In-normi fitosanitarji tal-UE huma implimentati permezz ta' ftehimiet bilaterali 

ma' pajjiżi terzi li jipprovdu lill-Kummissjoni b'lista ta' bastimenti tas-sajd u stabbilimenti tal-

ipproċessar meqjusa li jissodisfaw l-istandards tal-UE u li huma awtorizzati biex jesportaw 

lejn l-UE. Ir-Regolament IUU jfittex li jiżgura li l-ħut importat fl-UE ma jirriżultax minn sajd 

IUU (illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat). 

Hemm għadd ta' regolamenti li jittrattaw it-tariffi (SĠP, SĠP+, Kollox ħlief Armi, kwoti 

tariffarji awtonomi, eċċ) iżda dawn jikkonċernaw primarjament l-ammont ta' dazju li għandu 

jitħallas minflok il-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq. Ir-Regolament SĠP+ jirrikjedi ratifika 

u applikazzjoni ta' għadd ta' strumenti legali internazzjonali (li l-ebda wieħed minnhom ma 

jikkonċerna s-sajd), iżda jekk il-Kummissjoni tqis li dan mhuwiex qed isir, il-pajjiż jitlef it-
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tariffa preferenzjali tiegħu - il-prodotti tal-ħut tiegħu ma jiġux ipprojbiti. 

Fl-aħħar nett, potenzjalment hemm liġi radikali li tillimita l-aċċess tal-ħut għas-suq tal-UE, ir-

Regolament 1026/2012 dwar is-sajd mhux sostenibbli, li tippermetti lill-UE tipprojbixxi 

importazzjonijiet minn pajjiżi li jonqsu milli jikkooperaw fil-ġestjoni ta' stokkijiet ta' interess 

komuni. 

Kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni? 

It-teħid inkunsiderazzjoni tal-acquis tal-UE, kemm dak relatat mas-sajd kif ukoll oħrajn, juri 

biċ-ċar li l-istrument ewlieni sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni bejn is-sajd prodott fl-UE u s-sajd importat – li kulħadd isostni li jappoġġja – 

huwa r-Regolament IUU. Kull meta jsiru diskussjonijiet dwar l-evitar ta' kompetizzjoni 

inġusta billi ċerti prodotti tal-ħut jinżammu barra mis-suq tal-UE, it-tweġiba faċli tkun li dan 

huwa r-rwol tar-Regolament IUU. Tali tweġiba hija inġenwa u mhux veritiera peress li r-

Regolament IUU huwa mfassal unikament bl-għan li jipprevjeni l-ħut li jinqabad b'mod 

illegali milli jidħol fis-suq tal-UE. 

Ir-Regolament IUU 

L-adozzjoni tar-Regolament IUU kienet kruċjali fil-ġlieda globali kontra s-sajd IUU. Inkiteb 

ħafna dwaru, inklużi tgħarrif u infografika riċenti ħafna mill-EPRS1. Il-Kummissjoni wettqet 

l-evalwazzjoni tagħha stess, u xi ftit snin ilu, il-Kumitat għas-Sajd sponsorja studju dwar l-

implimentazzjoni tiegħu. Ġew ippubblikati rapporti minn diversi partijiet tas-soċjetà ċivili 

wkoll. 

Il-maġġoranza tal-analiżijiet jaqblu li r-regolament jaħdem tajjeb ħafna. Hemm lista dejjem 

akbar ta' pajjiżi li, wara li ġew iddefiniti minn qabel jew elenkati mill-UE bħala pajjiż li ma 

jikkooperax fil-ġlieda kontra s-sajd IUU, tejbu l-ġestjoni tas-sajd u s-sistemi ta' kontroll 

tagħhom sabiex iżommu l-aċċess tagħhom għall-ikbar suq tal-ħut tad-dinja. Meta jittieħed 

inkunsiderazzjoni l-fatt li, s'issa, l-ebda pajjiż ieħor ma kellu l-kuraġġ li jistabbilixxi 

kwalunkwe strument ta' tip simili biex iżomm il-ħut li jinqabad b'mod illegali barra mis-suq 

tiegħu, il-punt sa fejn dan ir-regolament jinfluwenza l-ġestjoni globali huwa tassew 

impressjonanti.  

Naturalment, l-implimentazzjoni tar-regolament mhijiex mingħajr problemi. L-Istati Membri 

ma jimplimentawx id-dispożizzjonijiet tiegħu b'mod uniformi, inklużi l-verifika ta' ċertifikati 

tal-qbid, l-ispezzjonijiet fil-punt ta' importazzjoni fl-UE u s-sanzjonijiet imposti. Minkejja l-

isforzi kbar tal-Kummissjoni, għad m'hemmx lista ta' bastimenti li jwettqu sajd IUU għajr 

dawk inklużi fil-listi tal-RFMO. Minkejja li sar ħafna, hemm bżonn ta' titjib. 

Rekwiżiti sanitarji 

Il-proċeduri għall-ispezzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid tal-ikel, inkluż il-ħut, fis-suq tal-

UE huma preskritti fir-Regolament 854/2004. (Dan se jiġi sostitwit bir-Regolament 2017/625 

f'Diċembru 2019 iżda m'hemmx pjanijiet biex jinbidlu d-dispożizzjonijiet deskritti hawn taħt 

għall-prodotti tas-sajd). Ir-regolament jiggverna l-ispezzjonijiet kemm tal-ikel prodott fl-UE 

kif ukoll dak importat, u jinkludi dispożizzjonijiet għall-prodotti tas-sajd importati (għajr il-

                                                 
1http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)61459

8_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf
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ħatt l-art dirett f'port tal-UE). L-UE tistabbilixxi lista ta' pajjiżi terzi approvati li l-awtoritajiet 

kompetenti tagħhom jipprovdu "garanziji xierqa fir-rigward tal-konformità jew ekwivalenza 

mal-liġi tal-Komunità dwar l-għalf u l-ikel u r-regoli dwar is-saħħa tal-annimali." Huma dawn 

l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi li jinfurmaw lill-UE dwar liema impjanti ta' 

pproċessar u bastimenti tas-sajd huma permessi li jesportaw lejn l-UE. Dawn l-awtoritajiet 

kompetenti ta' pajjiżi terzi jistgħu jiddelegaw ukoll ir-responsabbiltajiet tal-awtorizzazzjoni u 

l-ispezzjoni lil pajjiż terz ieħor, bħal Stat kostali, diment li t-tieni pajjiż terz ikun inkluż ukoll 

fil-lista tal-UE tal-pajjiżi approvati. Il-pajjiż terz huwa meħtieġ li jiggarantixxi li l-

istabbilimenti elenkati jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-UE. Dan jeħtieġlu jwettaq 

spezzjonijiet u għandu s-setgħa li jwaqqaf stabbilimenti mhux konformi milli jesportaw lejn l-

UE. Dan huwa meħtieġ ukoll iżomm il-lista aġġornata. 

F'Diċembru 2017, il-lista tal-istabbilimenti ta' pajjiżi terzi awtorizzati biex jesportaw b'mod 

dirett prodotti tas-sajd lejn l-UE kienet tinkludi 7.032 impjanti tal-ipproċessar u mħażen 

kisħin u 3.818-il bastiment tas-sajd (inklużi bastimenti refriġeraturi). Il-Kummissjoni tibgħat 

timijiet ta' spezzjoni lejn dawn il-pajjiżi terzi perjodikament biex tivverifika jekk il-

kundizzjonijiet applikabbli humiex qed jiġu ssodisfati. 

Filwaqt li bil-miktub, is-sistema tista' tidher robusta, u ħafna mill-ħin tista' b'mod ġenerali 

tiffunzjona raġonevolment tajjeb, din mhijiex mingħajr dgħufijiet, li jistgħu jikkawżaw 

problemi serji f'ċerti każijiet. 

Osservazzjonijiet li saru tul perjodu ta' aktar minn għaxar snin enfasizzaw il-fatt li bosta 

bastimenti involuti fl-attivitajiet tas-sajd IUU u li l-prodotti tagħhom jiġu żbarkati u 

kkummerċjalizzati fl-UE, jidhru wkoll fuq il-listi tal-bastimenti ċċertifikati mill-awtoritajiet 

ta' pajjiżi terzi bħala li jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-iġjene tal-UE.  

Xi bastimenti qatt ma jmorru l-port, u lanqas ma jiġu spezzjonati b'mod regolari mill-

awtoritajiet kompetenti. F'bosta każijiet, ma kienx biss evidenti li dawn il-bastimenti ma 

setgħux jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-iġjene tal-UE, iżda dawn kienu wkoll qed jistadu b'mod 

illegali1. 

Fl-2006, spezzjonijiet abbord bastiment tas-sajd li tajjar il-bandiera Ċiniża fl-ilmijiet tal-

Guinea sabu kaxxi tal-ħut vojta fl-istiva bl-ismijiet ta' diversi bastimenti tas-sajd fil-flotta 

Ċiniża li kellhom numri tad-DĠ SANTE. Huwa diffiċli li wieħed jifhem kif l-awtoritajiet 

Ċiniżi, jew id-DĠ SANTE, setgħu jivverifikaw li l-ħut kien ittikkettat kif suppost. Il-

bastiment kien ilu jistad fl-ilmijiet tal-Guinea għal tliet snin mingħajr liċenzja u ġie arrestat 

mill-awtoritajiet tal-Guinea bl-appoġġ tal-vapur tal-Greenpeace MY Esperanza. Fl-2014 u l-

2017, ġew osservati każijiet oħra ta' bastimenti tas-sajd IUU inklużi fil-listi tad-DĠ SANTE. 

L-aktar awditu riċenti mid-DĠ SANTE fil-Mauritania jmur lura għall-2011. Ir-rapport 

jiddikjara: 

"Ċertu tipi ta' bastimenti bil-friża (tat-tip Ċiniż) kellhom difetti strutturali li jagħmluha 

impossibbli għalihom li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li jirregolaw it-trattament tal-prodotti 

tas-sajd maħsuba għall-esportazzjoni lejn l-UE: iż-żoni tat-tqassim u tal-produzzjoni ma 

kinux protetti mill-elementi. Barra minn hekk, dawn il-vapuri kienu miżmuma f'qagħda 

ħażina, u l-kundizzjonijiet fuq wħud minnhom kienu propju mhux iġjeniċi." (paġna 11) 

                                                 
1https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-

2/report/2007/8/plunder2006.pdf. 

 

https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf
https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf
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L-ebda awditu sussegwenti fil-Mauritania ma jidher fuq is-sit web tad-DĠ SANTE, u 

attwalment, il-lista ta' stabbilimenti approvati mill-Mauritania tinkludi 66 bastiment tat-tkarkir 

mgħammar bi friża u bastiment fabbrika wieħed. 

Fuq medda ta' aktar minn għaxar snin, ġew iddokumentati diversi każijiet ta' bastimenti li 

jwettqu sajd IUU fl-ilmijiet tal-Afrika tal-Punent, filwaqt li kienu inklużi fil-listi tad-DĠ 

SANCO ta' stabbilimenti approvati, anke wara li daħal fis-seħħ ir-Regolament IUU.  

Id-DĠ SANTE jirrimarka li jekk bastiment ikun inkluż fil-lista tal-UE ta' bastimenti IUU, 

allura l-ispezzjonijiet doganali se jirrifjutaw awtomatikament id-dħul ta' ħut derivat minn dak 

il-bastiment. Madankollu, l-ispezzjonijiet doganali mhumiex affidabbli għalkollox (ara hawn 

taħt). Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali u subreġjonali rilevanti tal-

Afrika tal-Punent (CECAF u SRFC) ma jikkumpilawx listi ta' bastimenti tas-sajd IUU, u l-

lista tal-UE lanqas ma tinkludi bastimenti tas-sajd IUU għajr dawk elenkati mill-RFMOs. 

Għalhekk, il-ħut li jinqabad mill-bastimenti msemmija hawn fuq mhumiex se jiġu mċaħħda 

milli jidħlu minkejja l-passat tagħhom ta' sajd IUU. 

Il-kummerċ 

Fil-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ, ftit li xejn jissemma s-sajd, għajr sabiex jiġu rregolati l-

kwoti u t-tariffi tal-importazzjoni. Anke l-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles (FTA) riċenti ħafna li 

għandhom dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-sajd huma pjuttost simplistiċi. Pereżempju, l-

FTAs mal-Ġappun u mal-Vjetnam, jelenkaw għadd żgħir ta' ftehimiet internazzjonali li 

għandhom jiġu rispettati (wieħed minnhom huwa volontarju, il-Kodiċi ta' Kondotta tal-FAO) 

u jinkludu impenji vagi sabiex jiġi miġġieled is-sajd IUU. Effettivament, dawn id-

dispożizzjonijiet jinsabu f'taqsima tal-Ftehim li mhijiex soġġetta għal mekkaniżmu għas-

soluzzjoni tat-tilwim legalment vinkolanti, iżda, minflok, sempliċement għal arbitraġġ mhux 

vinkolanti. Lanqas biss hemm impenn sabiex tiġi ratifikata u effettivament implimentata lista 

ta' strumenti internazzjonali relatati mas-sajd (simili għall-SĠP+), jew referenza espliċita tar-

Regolament IUU tal-UE, u wisq anqas ma hemm impenn min-naħa tal-pajjiż terz biex 

jimplimenta proċess sabiex jiġi żgurat li l-ħut li jinqabad b'mod illegali ma jidħolx fis-suq 

tagħhom. 

L-approċċ tal-UE lejn il-kummerċ sikwit jiġi meqjus bħala kontroproduttiv għall-governanza 

tajba tas-sajd fl-UE billi kontinwament jiftaħ is-suq tal-UE għal prodotti tal-ħut minn pajjiżi li 

mhux neċessarjament għandhom l-istess standards bħal m'għandna aħna. Fl-2014, il-

Kummissjoni pproponiet li tagħti lill-Filippini l-istatus SĠP+, filwaqt li fl-istess ħin 

tidentifikah minn qabel bħala pajjiż li ma jikkooperax. Jidher li l-Kummissjoni naqset milli 

tagħraf l-inkonsistenza bejn, minn naħa waħda, l-għoti ta' twissija lil pajjiż li kien f'riskju ta' 

projbizzjoni tal-kummerċ serja fuq il-prodotti tas-sajd, u fl-istess ħin l-għoti ta' status 

kummerċjali aktar favorevoli lill-istess pajjiż.  

Eżempju ieħor jikkonċerna l-Korea t'Isfel, li magħha l-Kummissjoni kienet qed tinnegozja 

FTA fl-istess ħin meta l-Korea ġiet identifikata minn qabel. L-identifikazzjoni minn qabel ġiet 

revokata f'April 2015, minkejja l-fatt li l-leġiżlazzjoni Koreana kienet għadha mhux 

sodisfaċenti.  

Il-prodotti importati, inkluż il-ħut, iridu jgħaddu mid-dwana hekk kif jaslu fit-territorju tal-

UE. Madankollu, rapport riċenti tal-Qorti tal-Awdituri1, sab dgħufijiet u lakuni serji li jfissru 

li l-kontrolli doganali tal-UE mhumiex qed jiġu applikati b'mod effettiv. Il-problemi li ġew 

                                                 
1 Rapport Speċjali Nru 19/2017. 
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innutati jinkludu dikjarazzjoni ta' pajjiż ta' oriġini falz, li għandha implikazzjonijiet ovvji 

għas-suġġett ta' dan ir-rapport. 

Standards tas-suq 

L-organizzazzjoni komuni tas-suq (Regolament 1379/2013) tinkludi dispożizzjonijiet dwar is-

suq għall-maġġoranza tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, inkluża l-informazzjoni li trid 

tkun fuq it-tikketta. Din tippermetti l-iżvilupp ta' standards tal-kummerċjalizzazzjoni għal ħut 

prodott fl-UE u dak importat, filwaqt li hija relatata ma' tali kwistjonijiet bħall-kwalità, il-

freskezza, id-daqs, eċċ.  

Fir-rigward tat-tikkettar, l-informazzjoni obbligatorja għall-konsumatur – l-ispeċi, iż-żona u l-

metodu tal-produzzjoni, inkluż it-tip ta' rkaptu għal ħut selvaġġ – tapplika biss għal parti 

żgħira mis-suq totali, peress li din mhijiex meħtieġa għall-prodotti ppreparati, ippreservati jew 

ipproċessati bħall-ħut fil-laned, eċċ. Għalhekk, il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni mhumiex 

ekwivalenti fl-UE fir-rigward tat-traċċabbiltà u tal-informazzjoni għall-konsumatur. 

Fir-rigward tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni, il-Kummissjoni għadha kif nediet 

proċedura biex tevalwa l-utilità u l-effettività tagħhom, peress li l-istandard l-aktar riċenti ġie 

adottat aktar minn 20 sena ilu. Dan huwa żvilupp milqugħ tajjeb, peress li jippermetti 

konsiderazzjoni tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn mill-kwalità tal-

prodott, sabiex ikunu jistgħu jiġu imposti standards ogħla fuq il-ħut importat, u b'hekk jiġi 

żgurat li dan jissodisfa ċerti kriterji minimi dwar il-konservazzjoni, bħad-daqs minimu għall-

ħut. Kalkoli pprovduti mid-DĠ MARE juru li standards tal-kummerċjalizzazzjoni attwali, li 

fil-parti l-kbira tagħhom jittrattaw il-kategoriji ta' freskezza u ta' daqs, japplikaw għal 75 % 

tal-ħatt l-art tal-UE, iżda inqas minn 10 % tal-importazzjonijiet. 

Standards tax-xogħol 

Jeżistu għadd ta' strumenti internazzjonali għall-kundizzjonijiet tax-xogħol, kemm għall-

baħħara kif ukoll għas-sajjieda b'mod partikolari. Dawn jinkludu: 

 Il-kundizzjonijiet tax-xogħol – Koperti mill-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu 

għall-baħħara (ratifikata minn 25-il Stat Membru; inkorporata mid-Direttiva 2009/13) 

u l-Konvenzjoni 188 tal-ILO dwar ix-Xogħol tas-Sajd għas-sajjieda (ratifikata minn 

3 Stati Membri; inkorporata mid-Direttiva 2017/159). Din id-Direttiva ġiet stabbilita 

mis-sħab soċjali permezz tat-TFUE 155, peress li l-Istati Membri kienu qed 

jirratifikaw il-Konvenzjoni oriġinali bil-mod ħafna. Sfortunatament, ma ġiet inkluża l-

ebda dispożizzjoni għall-infurzar. Barra minn hekk, din ma tinkludix is-sajjieda li 

jaħdmu għal rashom sakemm dawn ma jaħdmux fuq l-istess bastiment. 

 Kostruzzjoni u stat ta' navigabbiltà tal-bastimenti – Koperti mill-Konvenzjoni għas-

Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar (ratifikata mill-Istati Membri kollha; 

inkorporata mid-Direttiva 1998/18) u l-Ftehim ta' Cape Town għas-sajjieda (ratifikata 

minn 11-il Stat Membru; inkorporata biss għal bastimenti > 24m mid-Direttiva 

1997/70). 

 Taħriġ u ċertifikazzjoni – Koperti mill-Konvenzjoni dwar Standards ta' Taħriġ, 

Ċertifikazzjoni u Għassa (STCW) għall-baħħara (ratifikata mill-Istati Membri kollha; 

mhux inkorporata fl-acquis); inkorporata minn diversi direttivi) u l-SCTW-F għas-

sajjieda (ratifikata minn 6 Stati Membri; mhux inkorporata fl-acquis). Is-sħab soċjali 
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jixtiequ jużaw il-proċedura 155 tat-TFUE għal dawn ukoll, u dawn għandhom ikunu 

prijorità li l-Kummissjoni għandha twettaq. 

Filwaqt li l-UE u l-Istati Membri huma attivi ħafna fl-issodisfar tal-istandards internazzjonali 

li jikkonċernaw il-baħħara, dawn huma estremament batuti fl-estensjoni tal-istess 

konsiderazzjoni u protezzjoni għas-sajjieda (l-istandards stess ivarjaw bejn il-baħħara u s-

sajjieda). Minħabba l-fatt li hemm ħafna aktar sajjieda milli baħħara, dan jikkostitwixxi 

negliġenza gravi min-naħa tal-UE fir-rigward tal-obbligu tagħha għas-sigurtà tal-industrija 

tas-sajd u tal-ħajja fil-baħar b'mod ġenerali. 

Fir-rigward ta' dan ir-rapport, evidentement, l-UE ftit għandha kredibbiltà rigward l-istandards 

tax-xogħol għas-sajjieda f'pajjiżi oħra, peress li din tonqos milli tassumi r-responsabbiltajiet 

internazzjonali tagħha fi ħdanha. Jeħtieġ li l-Istati Membri jirratifikaw dawn l-istrumenti 

importanti għall-protezzjoni tas-sajjieda. 

Regolament ta' kontroll 

Bħal fil-każ tar-Regolament IUU, inkiteb ħafna dwar ir-regolament ta' kontroll. Filwaqt li dan 

isofri minn inkonsistenzi u ambigwitajiet, għal bosta snin kien evidenti li problema ewlenija 

kienet l-applikazzjoni mhux uniformi tar-regolament mill-Istati Membri. Kemm l-

evalwazzjoni proprja tal-Kummissjoni, kif ukoll ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, jinnutaw 

problemi fir-rigward tal-verifika tad-data, il-qsim tal-informazzjoni fost l-Istati Membri, 

applikazzjoni batuta jew mhux eżistenti tas-sistema ta' punti, sanzjonijiet li ma kinux 

dissważivi biżżejjed, fost oħrajn. 

Fl-okkażjonijiet relattivament rari fejn il-Kummissjoni ressqet Stat Membru quddiem il-Qorti 

tal-Ġustizzja minħabba applikazzjoni batuta tar-regolament ta' kontroll, ir-riżultat kien titjib 

notevoli. Pereżempju, wara li Spanja ġiet ikkundannata mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-20081, din 

implimentat ir-regolament ta' kontroll b'mod aktar rapidu. 

Il-Kummissjoni għandha għodod oħra ta' persważjoni għad-dispożizzjoni tagħha wkoll, bħall-

pjanijiet ta' azzjoni, u huwa ta' dispjaċir li din ma użathomx b'mod usa' biex ittejjeb is-

sitwazzjoni. 

Il-Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni tagħha li tirrevedi r-regolament ta' kontroll. Kif ġie 

nnutat fir-rapport Thomas2, kwalunkwe reviżjoni tar-regolament ta' kontroll trid tkun 

immirata tajjeb, iżżomm regoli effettivi biex tipprevjeni, tidentifika u tissanzjona l-ksur u 

tiffoka primarjament fuq implimentazzjoni aħjar tan-normi fost l-Istati Membri. Din ma tridx 

tinvolvi tnaqqis tal-ogħla standards ta' protezzjoni li jikkonċernaw ix-xogħol, l-ambjent, it-

trade unions jew is-soċjetà. 

Ir-reviżjoni trid tiżgura reġim ta' kontroll aktar b'saħħtu, aktar effettiv u aktar armonizzat 

għall-UE, inkluża traċċabbiltà mtejba tal-prodotti kollha tas-sajd. 

Iżda lil hinn minn traċċabbiltà mtejba, sabiex ma tkunx diskriminatorja, l-UE għandha 

tirrikjedi li l-prodotti kollha kkummerċjalizzati fit-territorju tagħha jikkonformaw mal-istess 

livell ta' miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni kif ukoll mar-rekwiżiti tal-iġjene imposti mil-

leġiżlazzjoni tal-UE. 

                                                 
1 C-189/07. 

2 A8-0234/2016. 
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-

prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE 

(2017/2129(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-

Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-

Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2004/585/KE1, 

– wara li kkunsidra r-reġim ta' kontroll tal-politika komuni tas-sajd (PKS), li jinkludi r-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nri 1224/20092 u 1005/20083, u r-Regolament 

(UE) 2017/24034, 

– wara li kkunsidra r-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 104/20005, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' 

kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman6, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1026/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ċerti miżuri għall-iskop tal-konservazzjoni tal-

istokkijiet tal-ħut fir-rigward ta' pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli7, 

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 19/2017 tal-Qorti tal-Awdituri ta' 

Diċembru 2017 bit-titolu "Proċeduri ta' importazzjoni: xi nuqqasijiet fil-qafas legali u 

                                                 
1 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22. 
2 ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja 

ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) 

Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) 

Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) 

Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) 

Nru 1966/2006. ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1. 
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja 

sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-

Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 

Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999; ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1. 
4 Ir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni 

sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008; ĠU L 347, 

28.12.2017, p. 81. 
5 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1. 
6 ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. 
7 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 34. 
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implimentazzjoni ineffettiva għandhom impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-UE", 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2017 dwar il-ġestjoni tal-flotot 

tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-

Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-

12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura tal-għoti ta' awtorizzazzjoni għat-tfassil tar-

rapporti fuq inizjattiva proprja, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A8-0156/2018), 

A. billi l-UE hija l-akbar suq tad-dinja għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, hekk kif 

fl-2016 assorbiet 24 % tal-importazzjonijiet globali totali, u tiddependi fuq l-

importazzjonijiet għal aktar minn 60 % tal-konsum tagħha ta' tali prodotti; 

B. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2010 dwar is-sistema ta' importazzjoni fl-UE 

ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura2, il-Parlament enfasizza li wieħed mill-għanijiet 

ewlenin tal-politika tal-UE dwar l-importazzjonijiet tas-sajd u tal-akkwakultura jrid ikun 

li jiġi żgurat li l-prodotti importati jissodisfaw ir-rekwiżiti li japplikaw għall-

produzzjoni tal-UE f'kull aspett, u li l-UE timpenja ruħha biex tagħmel is-sajd 

sostenibbli fejn dan huwa inkompatibbli mal-prodotti importati minn pajjiżi li jistadu 

mingħajr ma jqisu s-sostenibbiltà; 

C. billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Kummerċ 

għal Kulħadd: Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" 

(COM(2015)0497) timpenja lill-UE lejn politika aktar responsabbli tal-kummerċ bħala 

strument għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; 

D. billi l-Istati Membri huma responsabbli biex jivverifikaw li l-ħut mingħand il-produtturi 

tal-UE jissodisfa l-istandards sanitarji tal-UE, filwaqt li, fir-rigward tal-ħut importat, il-

Kummissjoni tawtorizza lil pajjiżi terzi biex jidentifikaw stabbilimenti permessi li 

jesportaw prodotti tal-ħut lejn l-UE, diment li dawn ikunu jistgħu jiggarantixxu 

standards ekwivalenti; 

E. billi r-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, fil-Karibew, l-Oċean Indjan u l-Oċean Atlantiku, 

huma l-ġirien ta' pajjiżi terzi li l-kundizzjonijiet tas-sajd, tal-produzzjoni u tal-

kummerċjalizzazzjoni tagħhom mhux dejjem jilħqu l-istandards Ewropej, u dan 

jirriżulta f'kummerċ inġust fil-konfront tal-produzzjoni lokali; 

F. billi hemm diversi strumenti internazzjonali li jikkonċernaw is-sajjieda li għandhom 

jiġu ratifikati u implimentati, bħall-Konvenzjoni Nru 188 dwar ix-xogħol fis-sajd tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO C188), il-Ftehim ta' Cape Town tal-

2012 tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) u l-Konvenzjoni 

Internazzjoni tal-IMO dwar Standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-

Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd (STCW-F); 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2017)0195. 

2 ĠU C 351E , 2.12.2011, p. 119. 
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G. billi l-konklużjonijiet tal-Opinjoni Xjentifika Nru 3/2017 tad-29 ta' Novembru 2017 bit-

titlu "Food from the Oceans (Ikel mill-Oċeani) jirrakkomandaw l-integrazzjoni tal-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-politiki kollha tal-Unjoni u l-applikazzjoni tal-istess 

approċċ f'areni internazzjonali oħra u fl-appoġġ ta' reġjuni oħra tad-dinja, sabiex jinstab 

bilanċ bejn l-għanijiet ekonomiċi u ekoloġiċi li jinvolvu l-produzzjoni tal-ikel u l-

ambjent marittimu; 

1. Jinnota li sabiex iqiegħdu l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fis-suq, l-operaturi tal-

UE jeħtiġilhom jikkonformaw ma' firxa wiesgħa ta' regolamenti u jissodisfaw kriterji 

stretti, inklużi r-regoli tal-PKS kif ukoll l-istandards sanitarji, tax-xogħol, tas-sikurezza 

tal-bastimenti u tal-ambjent, li kollha huma mirfuda b'reġimi biex tiġi żgurata l-

konformità; jinsab konvint li dawn jingħaqdu flimkien biex joħolqu standards għolja li 

jikkonċernaw il-kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodott li l-konsumaturi tal-UE jistennew 

b'mod leġittimu; 

2. Iqis li l-konformità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura minn pajjiżi terzi mal-

istandards tal-UE dwar is-sostenibbiltà ambjentali u soċjali tippromwovi s-sostenibbiltà 

f'dawk il-pajjiżi terzi u tgħin biex tinħoloq kompetizzjoni aktar ġusta bejn il-prodotti tal-

UE u l-prodotti minn pajjiżi terzi; 

3. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-importazzjonijiet ta' tali prodotti huma soġġetti għal 

inqas kontrolli, filwaqt li l-kontrolli primarji huma standards sanitarji u r-Regolament 

dwar is-Sajd Illegali, Mhux Irrappurtat u Mhux Irregolat (IUU)1, li dan tal-aħħar tfassal 

unikament bl-għan li jiżgura li l-prodott inqabad f'konformità mar-regoli applikabbli; 

4. Jenfasizza li sabiex ikun żgurat trattament ekwu għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura 

Ewropea, li għandu jkun għan ewlieni tal-politika tas-sajd tal-UE, l-UE għandha tesiġi li 

l-prodotti importati kollha jikkonformaw mal-istandards tal-UE tal-konservazzjoni u tal-

ġestjoni, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-iġjene imposti mil-leġiżlazzjoni tal-UE; jinnota li dan 

jgħin biex tinħoloq il-kompetizzjoni aktar ġusta u jgħolli l-istandards għall-isfruttament 

tar-riżorsi tal-baħar fil-pajjiżi terzi; 

5. Iqis li l-isforzi tal-UE biex tikkonserva l-istokkijiet tal-ħut u biex tagħmel is-sajd 

sostenibbli, imwettqa permezz tal-Politika Komuni tas-Sajd, huma inkompatibbli mal-

importazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura minn pajjiżi li qed iżidu l-isforzi 

tas-sajd tagħhom mingħajr ma jinteressaw ruħhom fis-sostenibbiltà u huma interessati 

biss fil-profitti fuq medda ta' żmien qasira; 

6. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li r-regoli differenti għat-tqegħid tal-ħut fis-suq joħolqu suq 

diskriminatorju li jolqot ħażin lis-sajjieda u lil dawk li jrabbu l-ħut fl-UE, u għal din ir-

raġuni jemmen li l-kontrolli fuq il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura għandhom 

jiżdiedu u jittejbu; 

7. Iqis li l-applikazzjoni tar-Regolament ta' Kontroll2 għandha tissaħħaħ fl-Istati Membri 

kollha, sabiex tkun applikata b'mod omoġenu u armonizzat fl-istadji kollha tal-katina 

tal-provvista, inkluż il-bejgħ bl-imnut u s-servizzi tar-ristoranti, u kemm għall-prodotti 

                                                 
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008. 

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009. 
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tal-UE kif ukoll għall-prodotti importati; jinnota li dan japplika wkoll għad-

dispożizzjonijiet tat-tikkettar; 

Standards sanitarji 

8. Jinsab imħasseb li s-sistema imposta mill-Unjoni u użata mill-awtoritajiet kompetenti ta' 

pajjiżi terzi għall-verifika tal-kriterji sanitarji għal prodotti tas-sajd esportati lejn l-UE 

ma tipprovdix biżżejjed garanziji li dawn il-kriterji jiġu osservati dejjem; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aktar taħriġ, assistenza teknika u faċilitajiet għall-

bini tal-kapaċità istituzzjonali sabiex tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jikkonformaw 

mar-regoli tal-UE; iħeġġeġ inizjattivi bħall-Programm għat-Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed 

Sikurezza fl-Ikel, immexxi mid-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza 

Alimentari (DĠ SANTE), li jipprovdi sessjonijiet ta' taħriġ għall-persunal inkarigat 

mill-kontrolli uffiċjali mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar l-istandards tal-UE għall-

prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura; 

10. Jisħaq fuq l-importanza tal-applikazzjoni rigoruża tal-aspetti kollha tal-leġiżlazzjoni tal-

UE relatati mal-istandards u l-ispezzjonijiet sanitarji (fosthom is-sikurezza tal-ikel, it-

traċċabbiltà u l-prevenzjoni), li huma aspetti kruċjali għall-ħarsien tal-konsumatur, 

għall-importazzjonijiet tas-sajd u tal-akkwakultura, inkluż l-għalf u l-materjal tal-għalf; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex issaħħaħ il-programm tagħha ta' 

spezzjonijiet ta' pajjiżi terzi billi ttejjeb il-ħidma tal-missjonijiet tal-Uffiċċji tal-Ikel u 

Veterinarji, prinċipalment billi żżid l-għadd ta' stabbilimenti spezzjonati waqt kull 

missjoni, sabiex tikseb riżultati li jirriflettu aħjar is-sitwazzjoni reali fil-pajjiżi terzi; 

11. Jinnota li anke l-awditi mwettqa mid-DĠ SANTE juru li xi pajjiżi terzi għadhom lura 

ħafna milli jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw l-istandards sanitarji meħtieġa, għall-inqas 

f'dak li jirrigwarda s-sajd u l-bastimenti fabbriki u l-bastimenti refriġeraturi, u dan 

ixekkel il-kontrolli sanitarji mwettqa fil-postijiet ta' spezzjoni tal-fruntieri tal-UE biex 

jivverifikaw li jintlaħqu r-rekwiżiti sanitarji legali; 

12. Jinsab allarmat dwar osservazzjonijiet li bastimenti tas-sajd mhux tal-UE li joperaw 'il 

barra mill-Afrika tal-Punent jesperjenzaw diffikultajiet biex jiżguraw it-traċċabbiltà tal-

prodotti u osservanza tal-istandards sanitarji; jemmen li ma nistgħux niddependu 

għalkollox fuq il-veraċità taċ-ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi għal bastimenti u 

stabbilimenti awtorizzati li jesportaw lejn l-UE; 

13. Jemmen li l-fatt li pajjiżi terzi jitħallew jiddelegaw lil pajjiżi terzi magħżula oħra d-dritt 

li jagħtu tali ċertifikati, anke lil Stat kostali, imur kontra l-kunċett tar-responsabbiltà ta' 

stat tal-bandiera li jsejjes il-PKS, inkluż ir-Regolament IUU, b'mod partikolari r-

responsabbiltajiet tal-istat tal-bandiera li jivvalida ċ-ċertifikat ta' qabda; iqis li l-

Kummissjoni għandha twaqqaf il-prattika li tippermetti lil pajjiżi terzi jiddelegaw 

awtorità bħal din lil pajjiżi oħra; 

14. Jemmen, barra minn hekk, li spezzjoni sanitarja tal-bastimenti tas-sajd għandha 

titwettaq mill-awtoritajiet kompetenti tal-inqas darba fis-sena; 

Drittijiet tax-xogħol 
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15. Jikkuntrasta r-rekord tajjeb tal-Istati Membri fir-ratifika tal-konvenzjonijiet tax-xogħol 

li huma relatati mal-baħħara mar-rekord verament fqira tagħhom fir-ratifika tal-

konvenzjonijiet relatati mas-sajjieda, u jħeġġiġhom jirratifikaw l-istrumenti rilevanti 

minnufih, fosthom il-Konvenzjoni Nru 188 tal-ILO, il-Ftehim ta' Cape Town u l-

STCW-F; 

16. Jifraħ lis-sħab soċjali għas-suċċess tagħhom fl-użu tal-Artikolu 155 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) biex jinnegozjaw id-Direttiva tal-Kunsill 

(UE) 2017/1591, li timplimenta parzjalment il-Konvenzjoni 188 tal-ILO, filwaqt li 

jiddispjaċih li din ma tkoprix is-sajjieda li jaħdmu għal rashom; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tlesti l-proċess billi tressaq proposta għal direttiva komplementari li 

tinkludi dispożizzjonijiet ta' infurzar, kif għamlet għat-tbaħħir; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tniedi proċeduri għall-użu tal-Artikolu 155 

tat-TFUE fir-rigward tal-STCW-F sabiex ittejjeb is-sigurtà marittima fis-sajd, li huwa 

rikonoxxut b'mod wiesa' bħala waħda mill-professjonijiet l-aktar perikolużi fid-dinja; 

18. Jappoġġa l-isforzi kontinwi biex il-politika tas-sajd tal-UE tittejjeb sabiex issir aktar 

sostenibbli f'termini ambjentali, li jiżgura s-sopravivenza fit-tul tal-komunitajiet kostali 

u sors ta' ikel sustanzjuż; dan jikkuntrasta mal-ftuħ dejjem jikber tas-suq tal-UE għal 

prodotti tas-sajd minn pajjiżi terzi li r-reġimi ta' ġestjoni tagħhom mhumiex daqstant 

stretti; iqis li dan jikkostitwixxi nuqqas ta' koerenza bejn il-politika tas-sajd u l-politika 

tal-kummerċ; 

Il-politika tal-kummerċ 

19. Jiddispjaċih dwar il-fatt li xi kultant il-Kummissjoni tibgħat sinjali kunfliġġenti lil 

pajjiżi terzi, bħal fir-rigward tan-negozjar ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) jew 

inkella t-twessigħ b'xi mod ieħor tal-aċċess għas-suq tal-UE ma' pajjiżi li ġew 

identifikati minn qabel skont ir-Regolament IUU jew ir-Regolament dwar is-Sajd Mhux 

Sostenibbli2;  

20. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura koordinazzjoni mill-qrib bejn il-politiki tal-kummerċ 

u tas-sajd tal-Unjoni, inkluż fin-negozjati ta' ftehimiet ta' kummerċ li jinvolvu 

kwistjonijiet marbuta mas-sajd; iqis li huwa essenzjali li jiġi analizzat l-impatt 

ekonomiku u soċjali tal-FTAs fuq il-prodotti tas-sajd tal-UE, li jiġu stabbiliti l-miżuri ta' 

salvagwardja adegwati fejn ikun meħtieġ u li ċerti prodotti tal-ħut jiġu trattati bħala 

sensittivi; 

21. Iqis li l-UE, bħala l-akbar importatur ta' prodotti tas-sajd fid-dinja, taqsam ir-

responsabbiltà politika ma' pajjiżi oħra li huma importaturi ewlenin tal-ħut li tiżgura li r-

regoli kummerċjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ ikunu konformi mal-ogħla 

standards dinjija possibbli tal-ġestjoni u tal-konservazzjoni tas-sajd; jistieden, għal dan 

il-għan, lill-Kummissjoni tiżgura li fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali 

tal-UE jiġi msaħħaħ il-kummerċ ġust, trasparenti u sostenibbli tal-ħut; 

22. Jinsisti li l-FTAs u ftehimiet multilaterali oħra b'dispożizzjonijiet kummerċjali 

                                                 
1 ĠU L 25, 31.1.2017, p. 12. 
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1026/2012. 
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nnegozjati mill-Kummissjoni għandhom jinkludu kapitoli rinfurzati dwar l-iżvilupp 

sostenibbli li jindirizzaw preokkupazzjonijiet speċifiċi tas-sajd u li: 

 jirrinfurzaw b'mod espliċitu r-rekwiżiti tar-Regolament IUU u jobbligaw lill-

pajjiż terz iniedi proċedura biex jipprevjeni ħut IUU milli jidħol fis-suq tiegħu, 

sabiex dan jinżamm milli jidħol fl-UE b'mod indirett; 

 jirrikjedu lill-pajjiż terz jirratifika u jimplimenta b'mod effettiv strumenti tas-sajd 

internazzjonali ewlenin, bħall-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar, il-

Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut, il-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Istat tal-

Port tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) u l-Ftehim ta' 

Osservanza tal-FAO, u jaderixxi mal-istandards tal-organizzazzjonijiet reġjonali 

tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) rilevanti; 

23. Jitlob li jitqiesu serjament l-interessi tar-reġjuni ultraperiferiċi f'każ ta' dħul fi ftehimiet 

ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jew fi ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi, u tiġi 

prevista, jekk ikun meħtieġ, l-esklużjoni ta' prodotti sensittivi; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni biex fit-tfassil ta' ftehim ta' wara l-Brexit, tagħmel l-aċċess 

tar-Renju Unit għas-suq tal-UE għal prodotti tas-sajd u l-akkwakultura dipendenti fuq l-

aċċess tal-bastimenti tal-UE għall-ilmijiet Brittaniċi u fuq l-applikazzjoni tal-PKS; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-emenda tar-Regolament SĠP1  biex jinkludi 

strumenti importanti tas-sajd, bħall-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar, il-

Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut, il-Ftehim ta' Osservanza tal-FAO u l-Ftehim 

dwar il-Miżuri tal-Istat tal-Port tal-FAO, fost dawk li jeħtieġ jiġu ratifikati u applikati, u 

dispożizzjonijiet li jippermettu s-sospensjoni tal-istatus ta' SĠP+ f'każijiet fejn id-

dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti ma jiġux applikati;  

26. Jenfasizza li sabiex jiġu rettifikati n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-kapitoli dwar il-

kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli fl-FTAs u sabiex tingħata saħħa lil dawn id-

dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkorporaw mekkaniżmu vinkolanti ta' riżoluzzjoni 

tat-tilwim (li tkun tinkludi konsultazzjonijiet bejn il-gvernijiet, proċedura ta' panel, 

aċċess pubbliku għad-dokumenti u konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili), flimkien mal-

possibbiltà li jiġu applikati sanzjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-impenji 

internazzjonali tagħhom; 

27. Jesprimi allarm dwar id-dgħufijiet u l-lakuni fil-kontrolli doganali deskritti fir-Rapport 

Speċjali Nru 19/2017 tal-QEA, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fih malajr kemm jista' jkun; 

28. Jinnota li minbarra l-obbligi ġenerali ta' divulgazzjoni mhux finanzjarja għal kumpaniji 

kbar, ġew imposti rekwiżiti addizzjonali għal responsabbiltajiet miżjuda ta' diliġenza 

dovuta fuq atturi ta' kull daqs (inklużi l-SMEs) f'żewġ setturi problematiċi – l-injam u l-

minerali ta' kunflitt – li għandhom jiġu applikati tul il-proċess kollu tal-katina tal-

kustodja; iqis li jkun ta' benefiċċju kieku obbligi simili jiġu introdotti għall-prodotti tas-

sajd, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-vijabbiltà tal-introduzzjoni ta' rekwiżiti ta' 

                                                 
1 Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012; ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1. 
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diliġenza dovuta għal dawn il-prodotti; 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni 

29. Jinnota li, filwaqt li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 dwar l-

organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura japplikaw 

għall-prodotti kollha tas-sajd u tal-akkwakultura, dawk dwar it-tikkettar għall-

konsumaturi japplikaw biss għal grupp ta' prodotti relattivament żgħir, bl-esklużjoni tal-

prodotti ppreparati, ippreservati jew ipproċessati; iqis li l-informazzjoni għall-

konsumaturi għandha tittejjeb għal dawn il-prodotti, anke bl-inklużjoni ta' 

informazzjoni obbligatorja addizzjonali fuq it-tikketti tagħhom; iqis li t-tikkettjar ta' 

dawn il-prodotti jeħtieġ jittejjeb, sabiex il-konsumaturi jingħataw informazzjoni u jiġi 

żgurat li l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu traċċabbli; 

30. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi kampanji ta' informazzjoni dwar l-isforzi 

tas-sostenibbiltà għas-sajjieda u dawk li jrabbu l-ħut tal-UE, b'enfasi fuq l-istandards 

kwalitattivi u ambjentali għolja meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-UE meta mqabbla ma' 

dawk ta' pajjiżi terzi; 

31. Jesprimi l-konvinzjoni li l-konsumaturi Ewropej spiss jagħmlu għażliet differenti kieku 

jkunu infurmati aħjar dwar in-natura vera tal-prodotti għall-bejgħ, l-oriġini ġeografika 

tagħhom, il-kwalità tagħhom u l-kundizzjonijiet li fihom ġew prodotti jew maqbuda; 

32. Iqis li l-informazzjoni obbligatorja fuq it-tikketti tal-prodotti mis-sajd għandhom 

jinkludu wkoll l-Istat tal-bandiera tal-bastiment li jkun qabad il-prodott; 

33. Jilqa' t-tnedija riċenti tal-Kummissjoni ta' evalwazzjoni tal-istandards tal-

kummerċjalizzazzjoni li ġew adottati għall-ewwel darba għaxar snin ilu sabiex jiġi 

ddeterminat liema standards għandhom jiġu applikati fid-dawl tal-prattiki tal-

kummerċjalizzazzjoni u tat-teknoloġiji tal-lum disponibbli għat-traċċabbiltà tal-prodott; 

Reġim ta' kontroll 

34. Iqis li t-tliet regolamenti li jinkludu r-reġim ta' kontroll jikkostitwixxu pakkett 

ibbilanċjat u wasslu għal titjib sinifikanti fil-ġestjoni tas-sajd fl-UE; 

35. Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-mod li bih infurzat ir-Regolament IUU fir-rigward tal-

pajjiżi terzi, u wriet li l-UE jista' jkollha influwenza enormi fuq is-sajd dinji fir-rwol 

tagħha ta' stat tas-suq responsabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tpoġġi pressjoni 

fuq Stati tas-suq oħra biex jimplimentaw miżuri li jipprevjenu ħut maqbud b'mod IUU 

milli jidħol fis-suq tagħhom; 

36. Jenfasizza r-rapport ippubblikat reċentement mis-soċjetà ċivili li janalizza l-fluss ta' 

importazzjonijiet ta' frott tal-baħar lejn il-pajjiżi tal-UE mill-2010, is-sena li fiha daħal 

fis-seħħ ir-Regolament IUU, u li juri kif in-nuqqasijiet fil-kontrolli fuq l-

importazzjonijiet minn pajjiżi terzi lejn l-Istati Membri u l-fatt li r-regoli mhumiex 

uniformi jista' jippermetti li prodotti mhux konformi jidħlu fis-suq tal-UE; jistieden, 

għalhekk, lill-Istati Membri u lill-pajjiżi ta' tranżitu u ta' destinazzjoni jsaħħu l-

koordinazzjoni tagħhom sabiex jiżguraw li ċ-ċertifikati tal-qabdiet maħruġin għall-

importazzjonijiet tal-ħut jiġu eżaminati aktar bir-reqqa; iqis li huwa vitali li tiġi adottata 
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sistema kompjuterizzata Ewropea li tkun armonizzata u kkoordinata u li tista' tiffaċilita 

l-kontrolli fuq l-importazzjonijiet tal-ħut fl-Istati Membri; 

37. Jemmen li l-Kummissjoni u wħud mill-Istati Membri naqsu milli jimplimentaw b'mod 

strett it-tliet regolamenti kollha u naqsu milli jinfurzawhom, kif ġie rikonoxxut 

f'dokumenti prodotti mill-Kummissjoni, il-QEA u osservaturi indipendenti; 

38. Jemmen li, minbarra l-applikazzjoni tar-Regolament IUU, jeħtieġ li jsiru aktar kontrolli 

downstream fuq il-kummerċjalizzazzjoni ta' ħut bħal dan, partikolarment permezz ta' 

awditi aktar rigorużi tal-Istati Membri u ta' intrapriżi suspettati b'forniment ta' prodotti li 

joriġinaw minn sajd illegali; 

 39. Jitlob lill-Kummissjoni tuża l-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiżgura li l-

pajjiżi kollha li jesportaw prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura lejn l-UE japplikaw 

politiki stretti fir-rigward tal-konservazzjoni tal-istokkijiet; jinkoraġġiha biex tikkopera 

ma' dawn il-pajjiżi fil-fora kollha xierqa u fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 

tas-sajd b'mod partikolari; 

40. Josserva li n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni seħħew f'diversi aspetti u jinkludu: 

 livelli mhux indaqs ta' sanzjonijiet u nuqqas ta' implimentazzjoni tas-sistemi tal-

punti fl-Istati Membri differenti; 

 sanzjonijiet li mhux dejjem huma dissważivi, effettivi jew proporzjonati biżżejjed 

biex jipprevjenu li l-ksur jirrepeti ruħu; 

 il-ġbir u l-iskambju mhux sodisfaċenti tad-data mill-Istati Membri u bejniethom, 

b'mod partikolari minħabba n-nuqqas ta' bażi ta' data komuni u kompatibbli; 

 traċċabbiltà batuta tal-ħut, inkluż meta jaqsam fruntieri nazzjonali; 

 kontroll ħażin tal-prattiki tal-użin; 

 differenzi sinifikanti fil-verifika tal-importazzjonijiet u tal-punti ta' dħul, inklużi ċ-

ċertifikati tal-qabdiet; 

 nuqqas ta' definizzjoni ċara u uniformi ta' ksur serju fl-Istati Membri kollha; 

41. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li meta prodott importat ikun miċħud f'port fi Stat 

Membru partikolari ma jkunx jista' jidħol fis-suq tal-UE minn port ieħor fi Stat Membru 

ieħor; 

42. Jaqbel li ċerti dispożizzjonijiet tar-regolamenti tar-reġim ta' kontroll huma miftuħa 

għall-interpretazzjoni u xekklu l-implimentazzjoni uniformi, iżda jqis li jekk ikun hemm 

biżżejjed ftuħ u rieda politika, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jintensifikaw l-

isforzi tagħhom biex jiżguraw implimentazzjoni aktar armonizzata tal-leġiżlazzjoni 

eżistenti, pereżempju bl-użu ta' linji gwida u interpretazzjonijiet; 

43. Jinnota li din kienet l-intenzjoni tal-Grupp ta' Esperti dwar il-Konformità mal-obbligi 

skont is-sistema ta' kontroll tas-sajd tal-Unjoni Ewropea, stabbilit bħala parti mir-
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riforma tal-PKS bħala lok għal diskussjoni b'onestà u b'attitudni li ma tiġġudikax, dwar 

in-nuqqasijiet fost l-atturi, u jiddispjaċih li dan mhux il-mod kif żviluppa l-grupp s'issa; 

44. Iqis li jeħtieġ li jsir ħafna aktar biex titħeġġeġ l-implimentazzjoni sħiħa tar-reġim ta' 

kontroll, inkluż segwitu xieraq tal-ksur skopert, rappurtar aħjar mill-Istati Membri dwar 

l-azzjonijiet meħuda u skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u mal-

Kummissjoni; 

45. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża s-sett sħiħ ta' strumenti għad-dispożizzjoni tagħha biex 

tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimplimentaw għalkollox id-dispożizzjonijiet tar-

reġim ta' kontroll, inkluż, fejn xieraq, billi jinżammu l-fondi mill-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd; 

46. Itenni l-konklużjoni milħuqa fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar kif il-

kontrolli tas-sajd fl-Ewropa jistgħu jsiru uniformi1, li kwalunkwe reviżjoni tar-

Regolament ta' Kontroll jew tar-Regolament IUU jeħtieġ li tkun immirata u tiffoka li 

tittratta biss dawk l-aspetti li jxekklu l-kontrolli effettivi u simili f'kull Stat Membru tal-

Unjoni; 

47. Jitlob li s-setgħat tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) jiġu estiżi biex 

ikopru l-verifiki dwar bastimenti koperti minn ftehimiet tas-sajd, fosthom abbażi ta' 

kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-istat firmatarju, u li l-EFCA tingħata r-

riżorsi li teħtieġ biex tagħmel dan; 

48. Jiddispjaċih ħafna dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tvara reviżjoni maġġuri tar-

reġim kollu ta' kontroll mingħajr konsultazzjonijiet pubbliċi xierqa dwar l-

implimentazzjoni tar-Regolament IUU, il-mandat tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll 

tas-Sajd jew ir-reviżjoni tal-pakkett kollu, kif meħtieġ skont il-Linji Gwida għal 

Regolamentazzjoni Aħjar; iqis li konsultazzjoni pubblika formali dwar dawn l-elementi 

kollha, qabel it-tressiq ta' proposta għal reviżjoni, jippermetti lill-partijiet interessati 

kollha jkollhom input biżżejjed fuq ir-reviżjoni ta' dan il-pilastru tant kritiku tal-PKS; 

49. Jinsisti bil-qawwa fuq il-fatt li r-reviżjoni ma trid twassal għall-ebda dgħufija tal-miżuri 

attwali, iżda, minflok, għandha ttejjeb u ssaħħaħ il-kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni fil-kontrolli tas-sajd, bħala l-uniku mod possibbli sabiex tiġi ggarantita d-

dimensjoni "komuni" tal-politika komuni tas-sajd; 

50. Jinsisti li r-reġim ta' kontroll rivedut irid jinkludi, fost il-prinċipji bażiċi tiegħu: 

– standards u regoli tal-UE kollha rigward l-ispezzjonijiet fuq il-baħar, fil-port u tul il-

katina kollha tal-kustodja; 

– traċċabbiltà sħiħa tal-ħut hekk tul il-katina sħiħa tal-kustodja, mill-bastiment sal-punt 

finali tal-bejgħ; 

– data kompluta dwar il-qabdiet mill-operaturi kollha, inklużi l-bastimenti ta' taħt l-10 

metri u s-sajjieda rikreattivi; 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2016)0407. 
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– livelli komuni ta' sanzjonijiet fl-Istati Membri kollha; 

– definizzjoni komuni ta' x'jikkostitwixxi ksur; 

– sistema ta' punti applikata mill-Istati Membri kollha b'mod ekwivalenti; 

– sanzjonijiet li jkunu dissważivi, effettivi u proporzjonati biżżejjed; 

– sistema aċċessibbli għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri kollha għall-iskambju 

tal-informazzjoni kollha dwar ksur osservat u dwar is-segwitu legali u ġudizzjarju; 

– adozzjoni sħiħa tat-titjib fit-teknoloġiji disponibbli u l-ħila li t-teknoloġiji futuri jiġu 

adottati hekk kif jevolvu, mingħajr il-ħtieġa ta' emenda leġiżlattiva; 

– l-istabbiliment mhux ambigwu tar-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tal-Istati 

Membri, u fejn japplika, tar-reġjuni fi ħdan l-Istati Membri; 

– l-ebda reġjonalizzazzjoni tar-Regolament ta' Kontroll; 

51. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissottometti l-proposta tagħha għall-emenda tar-

Regolament ta' Kontroll malajr kemm jista' jkun; 

52. Jinsisti li d-dispożizzjonijiet u l-prinċipji tar-Regolament IUU ma jridux jinbidlu jew 

jiddgħajfu, meta wieħed iqis is-suċċess enormi ta' dan ir-regolament u l-impatt tiegħu 

fuq is-sajd fid-dinja; 

53. Jinsisti li l-inklużjoni ta' pajjiżi terzi fil-proċessi tar-Regolament IUU ta' identifikazzjoni 

minn qabel, identifikazzjoni u elenkar trid tkun mingħajr indħil politiku ta' kwalunkwe 

tip u li t-tneħħija mill-elenku trid tkun ibbażata strettament fuq il-ksib sħiħ mill-pajjiż 

ikkonċernat tat-titjib meqjus neċessarju mill-Kummissjoni; 

54. Iqis li r-rwol tal-EFCA għandu jiġi msaħħaħ biex jippermetti l-involviment akbar 

tagħha fl-applikazzjoni r-Regolament IUU u r-Regolament ta' Kontroll, inkluża l-

verifika u l-kontroverifika tad-data tul il-katina ta' kustodja, l-ippjanar u l-

koordinazzjoni tal-ispezzjonijiet mill-Kummissjoni u l-Istati Membri, u l-verifika taċ-

ċertifikati tal-qabdiet;  

º 

º º 

55. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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