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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-forom kollha tal-akkwakultura għandhom ikunu sostenibbli u ġusti soċjalment u, 
b’konsegwenza ta’ dan, m’għandha ssir l-ebda ħsara lill-ekosistemi biż-żieda fil-
konċentrazzjoni tas-sustanzi naturali u fil-konċentrazzjoni tas-sustanzi li jiġu prodotti 
mill-bniedem, bħal kimiċi mhux degradabbli u diossidu tal-karbonju, u permezz ta’ tfixkil 
fiżiku,

B. billi l-akkwakultura u l-faċilitajiet ta’ produzzjoni relatati magħha m’għandhomx iwasslu 
biex in-nies jiġu mxekkla b'mod sistematiku milli jissodisfaw il-bżonnijiet bażiċi tagħhom 
fir-rigward tal-ikel, l-ilma u d-djar,

C. billi l-ħut jista’ jbati minn uġigħ u stress, u li bosta forom ta’ akkwakultura ma 
jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-UE għall-benesseri tal-annimali,

D. billi l-UE hija importatur nett tal-prodotti tal-akkwakultura; billi, barra minn hekk, hemm 
bżonn ta’ sistema ta’ ċertifikazzjoni affidabbli għall-prodotti tal-akkwakultura, 

E. billi qed jiġu prodotti aktar razez ta’ annimali u varjetajiet ta' pjanti ġodda permezz tal-
akkwakultura għall-konsum,

1. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li ħafna forom ta’ akkwakultura għandhom 
impatt negattiv, bħall-qerda tal-ħabitats, l-użu ta’ kimiċi kontra l-mard, it-tnaqqis u t-
tmelliħ tal-ilma tax-xorb u tal-art agrikola, it-tniġġis tan-nutrijenti u t-tfixkil tal-
bijodiversità meta jaħrab il-ħut tal-akkwakultura, u jistieden lill-Kummissjoni biex 
tintroduċi leġiżlazzjoni sabiex telimina dawn l-effetti negattivi; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-benesseri tal-annimali fil-politika tagħha dwar l-
akkwakultura sostenibbli, u wkoll biex twettaq riċerka dwar l-indikaturi tal-benesseri, 
dwar il-metodi ta' sturdament u ta’ qatla u dwar il-mekkaniżmi tat-trasport tal-ħut;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintroduċi sistema ta’ ċertifikazzjoni sostenibbli għall-
prodotti tal-akkwakultura li tmur lil hinn mir-Regolament (KE) Nru 1251/2008 u, 
minbarra s-saħħa tal-annimali, tipprovdi wkoll ċertifikazzjoni fir-rigward tal-effetti 
ambjentali u soċjali, is-sikurezza tal-ikel, il-benesseri tal-annimali u l-aspetti ekonomiċi u 
finanzjarji, u jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li, fi ħdan il-qafas tal-FAO, 
diġà sar progress pożittiv lejn sistema ta’ ċertifikazzjoni bħal din;

4. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li l-metodi ġodda ta’ produzzjoni użati fl-
akkwakultura u/jew ir-razez tal-annimali u l-varjetajiet ta' pjanti ġodda li ddaħħlu fis-suq 
mill-15 ta’ Mejju 1997 jistgħu jaqgħu taħt ir-Regolament dwar Ikel Ġdid u, 
b’konsegwenza ta’ dan, jeħtieġu awtorizzazzjoni biex jitqiegħdu fis-suq.


