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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jirrikonoxxi l-importanza tal-pjan ta' azzjoni, iżda jenfasizza n-nuqqasijiet tiegħu fir-

rigward tal-inkorporazzjoni tal-ispeċijiet akkwatiċi; 

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li wieħed mill-impenji meħuda mill-Unjoni fil-kuntest tal-

Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika huwa li tħares il-bijodiversità tal-baħar b'mod 

ġenerali, fl-ilmijiet tal-UE u fl-ibħra miftuħa; jenfasizza li l-objettiv tal-protezzjoni tal-

bijodiversità tal-baħar għandu jkun segwit permezz ta' varjetà ta' mezzi, inkluża azzjoni 

għall-ġlieda kontra s-sajd IUU, il-monitoraġġ ta' kull għamla ta' traffikar fuq l-ibħra, it-

tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajd u l-ġlieda kontra l-kriminalità 

b'mod ġenerali; 

3. Jinnota li r-Regolament tal-UE għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-

sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) għamel impatt, iżda jinsisti li l-

implimentazzjoni għandha tkun iktar robusta bil-għan li tiżgura li l-ħut maqbud 

illegalment ma jidħolx fis-suq Ewropew; jissuġġerixxi li l-Istati Membri tal-UE ikunu 

aktar konsistenti u effettivi fil-kontrolli tad-dokumentazzjoni tal-qbid (iċ-ċertifikati tal-

qbid) u fil-kontrolli tal-kunsinni (b'mod partikolari minn pajjiżi meqjusa li għandhom 

riskju għoli) bil-għan li jiżguraw li l-ħut ikun inqabad legalment; 

4. Ifakkar li l-ispeċijiet ta' fkieren tal-baħar Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata u 

Dermochelys coriacea huma mhedda mit-traffikar illegali, u li minbarra l-qabdiet illegali 

huma għadhom jinqabdu b'mod aċċessorju f'xi sajd industrijali; 

5. Ifakkar lill-Kummissjoni li t-traffikar illegali tal-ispeċijiet akkwatiċi jaffettwa wkoll lill-

iżvilupp ekonomiku tal-komunitajiet kostali u l-adattabilità ambjentali tal-ilmijiet tagħna; 

6. Jinnota li r-Regolament tal-UE għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-

sajd (IUU) jista' jkun effettiv biss fuq perjodu ta' żmien twil jekk l-informazzjoni dwar l-

importazzjonijiet tal-frott tal-baħar tkun tista' tiġi kondiviża fost it-28 Stat Membru f'ħin 

reali, kondiviżjoni li tippermetti li jsiru kontroverifiki, verifiki u fl-aħħar mill-aħħar, li 

jittieħed approċċ ikkoordinat fl-identifikar u l-imblukkar ta' kunsinni suspettużi; jistieden, 

għalhekk, lill-Kummissjoni tadotta bażi ta' dejta elettronika tal-informazzjoni dwar il-

prodotti tal-frott tal-baħar importati sabiex jiġi pprevenut l-abbuż potenzjali; 

7. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-ispejjeż ekonomiċi, soċjali u ambjentali tat-traffikar tal-ispeċijiet 

tal-baħar, li jirriżulta fit-telf tal-bijodiversità tal-baħar, jipperikola l-ekosistemi u jnaqqas 

l-għejun ta' dħul għal dawk involuti fis-sajd sostenibbli, u huwa theddida għas-saħħa; 

8. Ifakkar li l-popolazzjonijiet tal-isturjun naqsu b'mod drammatiku minħabba l-qerda tal-

ħabitats u l-isfruttament intensiv biex tiġi ssodisfata d-domanda għall-kavjar; jenfasizza li 

l-kummerċ tal-kavjar huwa rregolat mill-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali 

fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) u li l-isfruttament ta’ ċerti 

speċijiet huwa pprojbit; 
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9. Ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna speċijiet akkwatiċi jinsabu fil-periklu wkoll li jiġu 

estinti, u dan se jaffettwa s-sostenibilità ta' ħafna ekosistemi; 

10. Ifakkar li l-ħsad tal-qroll li huwa illegali, bħal fil-każ tal-Corallium rubrum fil-Mediterran 

u l-Atlantiku, jew aċċidentali, bħal fil-każ ta’ dak assoċjat mat-tkarkir tal-qiegħ u s-sajd 

bil-konz, jikkostitwixxi theddida għall-ħabitats u s-servizzi tal-ekosistemi li huma jsostnu; 

11. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-kwistjonijiet ta' monitoraġġ ġew meqjusa bħala importanti, 

iżda jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar preċiża meta tkun qed tirreferi għas-sajd IUU u 

għall-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) b'mod partikolari; 

12. Jappoġġja t-tisħiħ tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet eżistenti kif ukoll l-infurzar ta' 

leġiżlazzjoni ġdida fil-livell nazzjonali, speċjalment fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, bil-

ħsieb li jkun hemm konformità mar-regolamenti tas-CITES u tal-IUU permezz ta' 

għajnuna biex jiġu żviluppati programmi, jiġu stabbiliti regolamenti, jitmexxew 

sessjonijiet ta' ħidma u jiġu assistiti l-isforzi ta' infurzar; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid ikun jinkludi mekkaniżmu 

għall-kooperazzjoni bejn il-ġlieda kontra s-sajd IUU u l-istrateġiji żviluppati għall-ġlieda 

kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi; 

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrikonoxxi u tagħti l-attenzjoni dovuta lis-sajd IUU li jsir fl-

Ewropa u fil-viċinat immedjat tagħha (bħalma hu s-sajd għall-frieħ tas-sallur u għall-

isturjun u l-ħsad tal-qroll), u jitlob li jkun hemm sorveljanza aktar mill-qrib tal-ispeċijiet 

vulnerabbli tal-baħar u tal-ispeċijiet protetti taħt is-CITES; 

15. Jenfasizza l-ħtieġa li d-DĠ Affarijiet Marittimi u Sajd u d-DĠ Kummerċ tal-Kummissjoni 

jikkooperaw b'mod effettiv biex jiżguraw li l-prodotti tas-sajd IUU ma jiġux importati fl-

Unjoni u li l-ftehimiet kummerċjali nnegozjati ma jinkludux speċijiet IUU; 

16. Isostni li jrid jiġi żgurat li l-miżuri skont il-Pjan ta' Azzjoni kontra t-Traffikar tal-

Organiżmi Selvaġġi huma konsistenti mad-dritt tal-UE dwar is-sajd IUU; 

17. Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-esportazzjoni illegali mill-Ewropa tal-frieħ tas-

sallur u tal-isturjun Ewropew użat fit-traffikar tal-kavjar; 

18. Jissuġġerixxi li l-miżuri ta' kontroll tat-traffikar ta' organiżmi selvaġġi jeħtieġ li jissaħħu, 

b'mod partikolari fir-rigward tat-traffikar illegali ta' speċijiet maħsuba għall-akkwarji u fil-

qasam tal-bejgħ online (eż. ix-xiri min-naħa ta' sidien ta' akkwarji); 

19. Jenfasizza l-importanza tal-kontrolli, tat-taħriġ u tal-kampanji ta' sensibilizzazzjoni 

pubblika biex jiġi infurzat il-pjan ta' azzjoni kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi fis-

settur tas-sajd; 

20. Itenni l-ħtieġa li kontinwament isiru r-riċerka xjentifika u l-iżvilupp teknoloġiku fil-qasam 

tal-irkaptu, sabiex jiġu pprevenuti l-qabdiet aċċessorji u tittaffa l-pressjoni minn fuq l-

istokkijiet tal-organiżmi li huma l-mira tat-traffikar; 

21. Jissuġġerixxi li l-permessi tal-importazzjoni għall-organiżmu jew għall-partijiet tal-

organiżmi li huma s-suġġett ta' miżuri ta' konservazzjoni jiġu riveduti (skont ir-
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Regolament 1185/2003 kif emendat bir-Regolament 605/2013); 

22. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tuża l-esperjenza miksuba fil-ġlieda kontra s-sajd IUU 

sabiex ittejjeb il-metodi użati għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi; 

23. Jenfasizza l-importanza li tinżamm it-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u li jiġi żgurat li 

dawn ikunu ttikkettjati b'mod xieraq; Jenfasizza li s-sajd illegali u mhux irrappurtat huwa 

ta' theddida għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u jdgħajjef l-isforzi li 

jsiru biex jintlaħaq livell ta' ġestjoni aħjar tal-oċeani u titħares il-bijodiversità tal-baħar; 

24. Jinnota li t-tekniki ta' identifikazzjoni bbażati fuq id-DNA jistgħu jipprovdu appoġġ siewi 

għall-monitoraġġ, iżda wkoll għall-investigazzjonijiet b'mira speċifika għal skopijiet ta' 

prosekuzzjoni; iqis li l-għodod ibbażati fuq id-DNA huma ideali biex tiġi identifikata l-

oriġini tal-ħut u tal-prodotti tal-ħut, peress li d-DNA jinsab fiċ-ċelloli kollha u jista' jiġi 

estratt anki mill-bajd tal-ħut; 

25. Jissuġġerixxi li s-sistema ta' ħruġ ta' karti sofor u ħomor lill-pajjiżi terzi li ma jkunux qed 

jikkooperaw fil-ġlieda kontra s-sajd IUU jista' jkun li tintuża wkoll bħala mekkaniżmu 

għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi; 

26. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-sajjieda legali tas-sallur huma unanimi fit-talba tagħhom 

biex tiġi stabbilita tikketta tal-UE sabiex tiġi ggarantita t-traċċabilità u jiġi żgurat li s-suq 

tas-sallur ikun wieħed ġust; 

27. Jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm dejta ta' kwalità tajba fis-settur tas-sajd u fluss ta' 

kwalità tajba bejn l-aġenziji tal-infurzar responsabbli fl-Istati Membri; 

28. Jappella għal regoli u kontrolli aktar stretti fuq is-sajd rikreattiv, li mhuwiex regolat b'mod 

xieraq fil-livell nazzjonali u jista' jirriżulta f'illi prodotti jinbiegħu fis-suq illeċitu; 

29. Jenfasizza l-importanza tat-traċċabilità fid-determinar tal-oriġini u r-rotot tat-traffikar ta' 

organiżmi selvaġġi fl-UE sabiex dan jiġi miġġieled aħjar; 

30. Jissuġġerixxi li s-sorveljanza u l-protezzjoni tal-Ekosistemi Marini Vulnerabbli, iż-Żoni 

b'Sinifikat Ekoloġiku jew Bijoloġiku u n-netwerk Natura 2000 jiżdiedu, abbażi ta' 

konsultazzjoni kontinwa mal-partijiet kollha kkonċernati, sabiex tiġi megħjuna l-

konservazzjoni tal-ispeċijiet li jinsabu taħt pressjoni minħabba t-traffikar illegali; 

31. Jemmen li huwa essenzjali li tiżdied l-azzjoni kontra s-sakkeġġ mifrux tax-xmajjar mill-

kriminali, li qed joħorġu b'kuntrabandu kwantitajiet kbar ta' ħut għall-bejgħ fis-swieq 

Ewropej mingħajr ma tingħata kunsiderazzjoni tal-ispeċijiet maqbuda jew tal-impatt 

ambjentali tat-isfrattar ikkawżat lill-organiżmi selvaġġi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jikkooperaw biex il-kontrolli fil-fruntieri jagħmluhom aktar stretti, ħalli 

jagħmluha possibbli li jinterċettaw kwalunkwe esportazzjoni ta' ħut maħsub għall-bejgħ 

fis-suq illeċitu, li toħloq theddida mill-akbar, b'mod partikolari għas-saħħa tal-

konsumatur; 

32. Jissuġġerixxi li tittieħed azzjoni biex jiġi promoss l-użu ta’ għodod li jiżguraw l-

isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi naturali sensittivi; 



 

PE585.608v02-00 6/7 AD\1106471MT.docx 

MT 

33. Jissuġġerixxi li l-Istati Membri jinvestu d-dħul li jagħmlu mill-multi imposti għat-traffikar 

fil-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-flora u l-fawna selvaġġa; 

34. Isostni li s-sajd illegali qed jeqred l-ekosistemi u l-bijodiversità tal-baħar, billi għandu 

impatt dirett mil-lat ta' tfaqqir tal-istokkijiet tal-ħut u billi jdgħajjef ir-reġjuni kostali u tal-

gżejjer; 

35. Jirrimarka li huwa kkalkulat li s-sajd illegali jilħaq volum ta' 19 % tal-valur iddikjarat tal-

qabdiet; 

36. Jappoġġja metodi ta' produzzjoni sostenibbli alternattivi bil-għan li titnaqqas il-pressjoni 

minn fuq l-organiżmi selvaġġi (eż. l-akkwakultura); 

37. Jinnota r-rwol ewlieni li l-komunitajiet kostali jistgħu jaqdu fil-kontribut għall-ġlieda 

kontra l-kummerċ illegali tal-organiżmi selvaġġi, u jappoġġja r-rwol tagħhom fil-

konservazzjoni tal-organiżmi selvaġġi u fil-prattika ta' attivitajiet li jirrispettaw l-ambjent; 

38. Huwa tal-fehma li waħda mill-aktar għodod b'saħħithom biex jiġi indirizzat il-kummerċ 

illegali u mhux sostenibbli ta' organiżmi selvaġġi huwa li l-konsumaturi jiġu konvinti 

jagħmlu għażliet infurmati meta jiġu biex jixtru prodotti bbażati fuq l-organiżmi selvaġġi; 

iħeġġeġ il-produzzjoni u x-xiri ta’ prodotti ġejjin mill-organiżmi selvaġġi tal-baħar 

iċċertifikati li huma sostenibbli; 

39. Iqis li l-inizjattivi ta' sensibilizzar u ta' litteriżmu ambjentali huma essenzjali għall-

protezzjoni tal-bijodiversità tal-baħar, u jemmen li s-sistemi edukattivi u l-midja 

għandhom rwol ewlieni x'jaqdu; 

40. Ifakkar li s-sensibilizzar fost iċ-ċittadini fir-rigward tal-impatt tat-traffikar ta' organiżmi 

selvaġġi u fir-rigward tal-importanza tat-traċċabilità tal-prodotti huwa essenzjali bil-għan 

li jiġu miġġielda l-attivitajiet illegali billi jitnaqqas is-suq tagħhom; 

41. Jiddefendi l-introduzzjoni tar-rikonoxximent madwar l-Ewropa kollha għall-partijiet 

ikkonċernati li huma partikolarment involuti fil-ġlieda kontra t-traffikar illegali; jemmen li 

dan jista' jieħu l-forma ta' premju mogħti lil dawk li huma partikolarment involuti, li xi 

kultant jissugraw ħajjithom, fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi fuq l-art, 

fiż-żoni tal-muntanji jew fil-lagi, fix-xmajjar u fl-ibħra; 

42. Iqis il-"multilateraliżmu effettiv" bħala wieħed mill-pedamenti tal-azzjoni esterna tal-

Unjoni u jirrimarka li l-Kummissjoni tqisu bħala l-aktar mod parteċipattiv, 

nondiskriminatorju u inklussiv kif tinbena governanza internazzjonali, b'mod partikolari 

bil-għan li jiġi miġġieled it-traffikar tal-organiżmi selvaġġi; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa 

li l-Unjoni taqdi rwol aktar prominenti fil-korpi internazzjonali; 

43. Jipproponi li l-penali għat-traffikar tal-organiżmi selvaġġi, speċjalment f'żoni b'ekosistemi 

vulnerabbli tal-baħar jew li jaqgħu fin-netwerk Natura 2000, għandhom ikunu severi 

biżżejjed b'tali mod li jiskoraġġixxu lil trasgressuri potenzjali; 

44. Jissuġġerixxi li l-pjan ta’ azzjoni għandu jalloka riżorsi finanzjarji u jiddeskrivi miri 

kwantifikati, sabiex is-suċċess tal-pjan ikun jista' jiġi ttraċċat fil-ġejjieni fit-tul. 
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