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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: 

A. billi kwantitajiet enormi ta' plastik u mikroplastik jidħlu fil-baħar, fejn, wara li jkunu 

ntremew, huma jiddiżintegraw fl-ilma u sussegwentement jidħlu fil-katina alimentari, 

fejn komposti tossiċi jinbelgħu minn firxa wiesgħa ta' ħajja tal-baħar u jistgħu javvelenaw 

u jikkawżaw il-mewt lir-riżorsi tal-baħar ħajjin, kif ukoll għandhom impatt dirett fuq is-

saħħa tal-bniedem; billi l-iskart tal-plastik fil-baħar jista' wkoll ikollu impatt fuq l-

effiċjenza tal-irkaptu tas-sajd li, fil-każ tas-sajd fuq skala żgħira, huwa saħansitra akbar u 

jikkawża problemi ekonomiċi; 

B. billi l-kwistjoni tal-iskart tal-plastik fil-baħar huwa sfida globali li tista' tiġi indirizzata 

biss permezz tal-kooperazzjoni internazzjonali; 

C. billi r-Riżoluzzjoni 11 tal-Assemblea tan-NU għall-Ambjent tal-Programm Ambjentali 

tan-NU tat-23-27 ta' Mejju 2016 irrikonoxxiet li "l-preżenza ta' skart tal-plastik kif ukoll 

mikroplastik fl-ambjent tal-baħar hija kwistjoni serja ta' tħassib globali li qed tikber 

rapidament li teħtieġ rispons globali urġenti b'kont meħud ta' approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja 

tal-prodott"; 

D. billi l-istess riżoluzzjoni ħeġġet lill-manifatturi tal-prodotti u oħrajn "jeliminaw jew 

inaqqsu l-użu ta' partiċelli primarji mikroplastiċi fil-prodotti"; billi fl-Istati Uniti u fil-

Kanada ġew stabbiliti projbizzjonijiet tal-użu ta' mikroplastik fi prodotti speċifiċi għall-

kura personali; billi diversi Stati Membri nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar abbozzi ta' 

liġijiet li jipprojbixxu l-mikroplastik f'ċerti prodotti kożmetiċi, u billi l-Kummissjoni 

talbet li l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi tirrestrinġi l-mikroplastik miżjud 

intenzjonalment; billi l-Kunsill stieden ukoll lill-Kummissjoni tieħu miżuri dwar il-

mikroplastik, speċjalment minn prodotti kożmetiċi u deterġenti; billi hemm konfużjoni 

konsiderevoli fost il-konsumaturi relatata mat-terminoloġija tal-plastik, partikolarment 

fir-rigward tal-bijoplastik u l-plastik bijodegradabbli u b'bażi bijoloġika, u informazzjoni 

ċara mill-produtturi tal-plastik hija kritika biex titwettaq l-istrateġija għall-plastik; 

E. billi l-Kummissjoni hija impenjata biex tiżviluppa, meta jkun xieraq, ir-rekwiżiti tal-

prodotti skont id-Direttiva dwar l-Ekodisinn1 li jikkunsidraw il-mikroplastik, u barra 

minn hekk, żviluppat kriterji biex ittejjeb ir-riċiklabbiltà tal-plastik fil-kriterji tagħha tal-

Ekotikketta u l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku; 

F. billi s-soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-plastik fil-baħar ma jistgħux jiġu iżolati mill-

istrateġija globali għall-plastik; billi l-Artikolu 48 tar-Regolament dwar il-Kontroll tas-

Sajd2, li fih miżuri mfassla biex jippromwovu l-irkupru ta' rkaptu tas-sajd mitluf, huwa 

pass fid-direzzjoni t-tajba, iżda huwa wisq limitat fil-kamp ta' applikazzjoni, peress li l-

Istati Membri qed jitħallew jeżentaw lill-maġġoranza l-kbira tal-bastimenti tas-sajd minn 

dan l-obbligu u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' rappurtar għadha fqira; 

                                                 
1 ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10. 
2 ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1. 
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G. billi l-Istati Membri huma firmatarji għall-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni 

tat-Tniġġis minn Vapuri (MARPOL) u għandhom jimmiraw għal implimentazzjoni sħiħa 

tad-dispożizzjonijiet tagħha; 

H. billi s-sajd fantażma jseħħ meta kreaturi tal-baħar jinqabdu jew jitħabblu fix-xbieki tas-

sajd, fin-nases u fix-xlief mitlufa jew abbandunati u mhux bijodegradabbli, jew 

b'konsegwenza tagħhom ikorru, imutu bil-ġuħ jew jinqatlu; billi l-fenomenu tas-"sajd 

fantażma" jiġi kkawżat mit-telf u l-abbandun tal-irkaptu tas-sajd; billi r-Regolament dwar 

il-Kontroll tas-Sajd jirrikjedi l-immarkar obbligatorju tal-irkaptu u n-notifika u l-irkupru 

tal-irkaptu mitluf; billi għadd ta' sajjieda għalhekk iġibu lura lejn il-port, fuq inizjattiva 

tagħhom stess, xbieki mitlufa rkuprati mill-baħar; 

I. billi għalkemm huwa diffiċli li wieħed jivvaluta bi preċiżjoni l-kontribut tal-akkwakultura 

għall-iskart tal-baħar, huwa stmat li 80 % tal-fdalijiet fil-baħar huwa plastik u 

mikroplastik, u li bejn 20 % u 40 % tal-iskart tal-plastik fil-baħar huwa parzjalment 

marbut mal-attivitajiet tal-bniedem fuq il-baħar, inklużi l-bastimenti kummerċjali u tal-

kruċieri, bil-bqija li joriġina fuq l-art, u billi, skont studju riċenti tal-FAO1, madwar 10 % 

ġej minn irkaptu tas-sajd mitluf jew mormi; billi l-irkaptu tas-sajd mitluf jew mormi huwa 

komponent wieħed ta' skart tal-plastik fil-baħar u hu stmat li 94 % tal-plastik li jidħol fl-

oċean jispiċċa fuq qiegħ il-baħar, għaldaqstant hemm il-ħtieġa li jintuża l-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) sabiex is-sajjieda jkunu jistgħu jibbenefikaw 

direttament mill-iskemi "sajd għall-iskart fil-baħar", billi jingħatalhom ħlas jew inċentivi 

finanzjarji u materjali oħra; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija Ewropea għall-Plastiks 

f'Ekonomija Ċirkolari" (COM(2018)0028), li tappoġġa l-implimentazzjoni tad-Direttiva 

Kwadru dwar l-Istrateġija Marina2, li timmira li tikseb stat ambjentali tajjeb fl-ilmijiet tal-

ibħra Ewropej; jiddispjaċih, madankollu, li l-implimentazzjoni tal-Artikolu 48(3) tar-

Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd dwar l-irkupru u l-obbligi ta' rapportar fir-rigward 

tal-irkaptu tas-sajd mitluf ma kienitx tidher fl-evalwazzjoni tal-2017 tal-Kummissjoni u 

fir-rapport ta' implimentazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal valutazzjoni dettaljata tal-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti tar-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd f'termini ta' 

rkaptu tas-sajd; 

2. Jenfasizza li l-fehim u l-indirizzar tal-iskart tal-baħar jirrikjedi sensiela ta' azzjonijiet 

f'diversi livelli interkonnessi u ambizzjużi u jitlob, għalhekk, li l-UE u l-Istati Membri 

jtejbu l-koordinazzjoni tal-isforzi internazzjonali biex inaqqsu l-forom ta' tniġġis tal-

baħar u biex iżidu l-miżuri globali kontra l-plastik, f'konformità mal-Aġenda 2030 għall-

Iżvilupp Sostenibbli (Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 14); jirrimarka li l-isforzi jistgħu 

jinkludu kampanji u programmi biex titqajjem kuxjenza dwar l-impatt tal-iskart fuq l-

ekosistemi tal-baħar, ir-riċerka dwar il-fattibbiltà ta' xbieki tas-sajd 

bijodegradabbli/kompostabbli, proġetti ta' edukazzjoni għas-sajjieda u programmi 

pubbliċi speċifiċi biex jitneħħew il-plastik u oġġetti oħra minn qiegħ il-baħar, kif ukoll 

il-kunsiderazzjoni tal-vijabbiltà ta' responsabbiltà estiża tal-produttur għall-irkaptu tas-

sajd; 

                                                 
1 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Irkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew mormi b'xi mod 

ieħor)  
2 ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN


 

AD\1157916MT.docx 5/8 PE619.288v03-00 

 MT 

3. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jappoġġaw il-pjanijiet għall-

ġbir tal-iskart fil-baħar bl-involviment, meta jkun possibbli, tal-bastimenti tas-sajd, u biex 

jintroduċu faċilitajiet tal-akkoljenza u tar-rimi fil-portijiet għall-iskart tal-baħar, kif ukoll 

skema ta' riċiklaġġ għal xbieki li ma jkunux għadhom jintużaw; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fil-Linji 

Gwida Volontarji tal-FAO dwar l-Immarkar tal-Irkaptu tas-Sajd, filwaqt li jikkollaboraw 

mill-qrib mas-settur tas-sajd biex jikkumbattu s-sajd fantażma; 

4. Jenfasizza li l-Istati Membri u r-reġjuni jeħtiġilhom jagħmlu aktar biex jifformulaw 

strateġiji u pjanijiet biex jitnaqqas it-telf ta' rkaptu tas-sajd fuq il-baħar u li l-għotjiet 

FEMS għandhom jintużaw għall-ġbir u t-tneħħija tar-rimi fil-baħar u l-iskart tal-baħar, 

kif ukoll l-istabbiliment ta' skemi ta' riċiklaġġ tal-irkaptu u l-infrastruttura meħtieġa; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni, biex flimkien mal-FEMS, jissottomettu proposti 

taħt il-programm Orizzont 2020; jirrimarka li jista' jkun li l-Istati Membri jkunu wkoll 

jixtiequ jimplimentaw skema volontarja ta' bonus għas-sajjieda li jġibu lura l-iskart tal-

plastik u xbieki mitlufa jew li ma jkunux għadhom tajbin għall-użu; iħeġġeġ bil-qawwa 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu aktar appoġġ għall-inizjattivi eżistenti 

biex tiġi indirizzata din l-isfida globali, bħal "Fishing for litter", "Oceana", is-"Surfrider 

Foundation", il-"Plastic Oceans Foundation", l-inizjattiva "Mission Blue" u "One world, 

one ocean"; 

 

5. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jappoġġaw l-użu ta' rkaptu tas-

sajd innovattiv billi jinkoraġġixxu lis-sajjieda jagħmlu "skambju parzjali" tax-xbieki 

qodma biex jixtru l-ġodda u jadattaw ix-xbieki eżistenti b'sistemi ta' traċċar u sensuri tax-

xbieki konnessi ma' apps tas-smart phones, ċipep ta' identifikazzjoni tal-frekwenzi tar-

radju u sistemi ta' traċċar tal-bastimenti sabiex il-kaptani jkunu jistgħu jżommu rekord 

aktar preċiż tax-xbieki tagħhom u jirkuprawhom, jekk ikun meħtieġ; jagħraf ir-rwol li t-

teknoloġija jista' jkollha fil-prevenzjoni tad-dħul tal-iskart tal-plastik fil-baħar; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jtejbu l-ġbir tad-data fil-qasam 

tal-plastik fil-baħar billi jistabbilixxu u jimplimentaw sistema ta' rapportar diġitali 

obbligatorja fl-UE kollha għall-irkaptu mitluf minn bastimenti tas-sajd individwali 

b'appoġġ għall-azzjoni ta' rkupru, bl-użu ta' data minn bażijiet tad-data reġjonali, biex 

jikkondividu informazzjoni fil-bażi tad-data Ewropea ġestita mill-Aġenzija għall-

Kontroll tas-Sajd jew jiżviluppaw is-SafeSeaNet f'sistema faċli biex tintuża u mifruxa 

mal-UE kollha, u b'hekk jippermettu lis-sajjieda jissenjalaw irkaptu mitluf; 

7. Il-mikroplastik huwa ta' detriment għall-istokkijiet tal-ħut, għall-bijodiversità u għas-

saħħa tal-bniedem; jappella, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex tiżviluppa u tappoġġa l-

kapaċitajiet biex tidentifika u timmonitorja l-livelli ta' kontaminazzjoni minn 

mikroplastik fil-ħut kummerċjali, fil-prodotti tal-frott tal-baħar u fl-ambjent tal-baħar u r-

riżorsi bijoloġiċi tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tadotta oqfsa tal-analiżi tar-riskju tas-

sikurezza tal-ikel biex tevalwa l-perikli u r-riskji għall-konsumaturi; jistieden lill-

Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipju ta' sostituzzjoni u l-proċeduri REACH għar-

restrizzjoni ta' sustanzi li jistgħu jkunu ta' riskju għall-istrateġija għall-plastik, biex, bħala 

kwistjoni ta' urġenza, tkompli bil-proċess rikjest mill-Kunsill għar-restrizzjoni tal-użu ta' 

mikroplastik miżjud b'mod intenzjonali, billi jirrikjedi li l-Aġenzija Ewropea għas-

Sustanzi Kimiċi tirrieżamina l-bażi xjentifika għat-teħid ta' azzjoni regolatorja fil-livell 

tal-UE biex tikseb it-tnaqqis gradwali tal-użu tal-mikroplastik fi prodotti bħall-kożmetiċi, 
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il-prodotti tal-kura personali, id-deterġenti u ż-żebgħa, sa ma tinkiseb projbizzjoni totali; 

jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali u 

reġjonali, l-industrija u l-partijiet interessati kkonċernati mill-effetti tal-kontaminazzjoni 

mill-mikroplastik u n-nanoplastik u l-impatt tat-tniġġis fuq is-sajd, l-akkwakultura u l-

ktajjen tal-provvista tal-frott tal-baħar. 
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