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Suġġett: Petizzjoni 1564/2009, imressqa minn Marina Berati, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem in-Nutrition Ecology International Centre (NEIC), flimkien ma’ 1,574 
firma, dwar it-tneħħija ta’ sussidji tal-UE għat-trobbija tal-bhejjem u s-sajd

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li, taħt il-politika agrikola komuni (PAK) u l-politika komuni 
dwar is-sajd (PKS), qed jintefqu biljuni ta’ ewro kull sena f’sussidji għas-settur tat-trobbija 
tal-bhejjem u s-sajd, filwaqt li tindika li l-konsum qawwi ta’ prodotti tal-ikel li ġejjin mill-
annimali wassal għal żieda b’rata mgħaġġla ta’ mard tal-“pajjiżi żviluppati”, bħal pereżempju 
tumuri u mard kardjovaskulari, għal esplojtazzjoni eċċessiva ta’ prodotti bażiċi li jiġu 
nnegozjati, ikel insuffiċjenti f’pajjiżi tat-tielet dinja u l-qerda ta’ siġar f’foresti tropikali li 
qabel ma kinux mimsusin mill-bniedem biex jinħolqu spazji fejn jirgħaw l-ifrat u għall-
kultivazzjoni ta’ għalf għall-ifrat (pereżempju, is-soja). L-użu tal-enerġija, l-ilma, sustanzi 
kimiċi, mediċini u fertilizzanti qed ikun ta’ dannu ambjentali kbir għall-arja, il-ħamrija, il-
baħar u r-riżorsi tal-ilma ħelu. Barra minn hekk, produtturi f’pajjiżi tat-tielet dinja jistgħu 
jitilfu l-għajxien tagħhom minħabba dumping fil-prezzijiet ta’ prodotti ssussidjati mill-UE. 
Hija tikkunsidra li t-taxxi li jħallsu l-Ewropej qed jintużaw għal deċiżjonijiet li ma jiġux 
ikkunsidrati bir-reqqa u li, b’mod dirett jew indirett, iħallu impatti negattivi fuq is-saħħa, l-
ambjent u l-ekonomija internazzjonali u għalhekk qed titlob li jitwaqqfu s-sussidji għat-
trobbija tal-bhejjem u s-sajd skont il-PAK u l-PKS u tistieden biex jittieħdu miżuri għall-
appoġġ u l-promozzjoni tal-konsum ta’ ikel veġetali, li jirriżulta fil-vantaġġ addizzjonali ta’
taxxi iktar baxxi madwar l-Ewropa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonanta hija tal-fehma li skont il-Politika Agrikola Komuni (PAK) qed jingħataw
ammonti konsiderevoli ta’ flus bħala sussidji għas-settur tat-trobbija tal-bhejjem biex 
jissaħħaħ il-mod ta’ kif jiġu kkonsmati l-prodotti tal-oriġini tal-annimali. Skont il-
petizzjonanta dan kollu għandu effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem, l-ambjent u l-
ekonomija internazzjonali.  

Il-petizzjonanta hija kontra sussidji għat-trobbija tal-bhejjem u tistieden biex jittieħdu miżuri 
għall-appoġġ u l-promozzjoni tal-konsum ta’ ikel veġetali. Skont il-petizzjonanta, dan kollu se 
jirriżulta fit-tnaqqis tat-taxxi madwar l-Ewropa.

Il-proċess tar-riforma tal-PAK, bir-riforma tal-2003 u l-verifika tal-Kontroll tas-Saħħa, biddel 
il-mod ta’ kif jingħata appoġġ fis-settur tal-biedja, partikolarment, fis-settur tat-trobbija tal-
annimali. Dan ippermetta moviment gradwali lil hinn mill-appoġġ marbut mal-prodott 
speċifiku (diżakkoppjament).

Illum il-ġurnata, il-pagamenti lis-settur tat-trobbija tal-bhejjem huma kważi diżakkoppjati bis-
sħiħ bl-eċċezzjoni ta’ primjums speċifiċi - għall-baqar, nagħaġ u mogħoż li jreddgħu - f’ċerti 
Stati Membri, fejn livell minimu ta’ produzzjoni agrikola kien importanti biex tinżamm l-
attività ekonomika f’reġjuni li għandhom ftit alternattivi ekonomiċi, biex jiġi żgurat li jkun 
hemm provvista adegwata ta’ materji prima lill-industriji tal-ipproċessar, jew biex jiġu 
ġġenerati benefiċċji ambjentali.

Id-diżakkoppjament tal-pagamenti wassal sabiex il-bdiewa tal-UE jkunu aktar orjentati lejn 
is-suq billi ppermettilhom jagħmlu l-għażliet proprji tagħhom dwar x’għandhom jipproduċu 
abbażi tas-sinjali tas-suq. Flimkien ma’ dan, l-implimentazzjoni tar-regoli ta’ konformità 
rabtu d-dħul ta’ pagamenti mar-rispett tal-istandards ambjentali, tas-sigurtà u l-kwalità tal-ikel 
u dawk tal-benesseri tal-annimali, filwaqt li l-objettivi dwar il-bidla fil-klima ġew integrati fil-
politika tal-Iżvilupp Rurali. 

Fil-kuntest tad-diskussjonijiet dwar il-futur tal-PAK se jiġu indirizzati aktar possibilitajiet fir-
rigward ta’ diversi għodod tal-politika.

L-evidenza tal-importanza tal-aċidi xaħmija ta’ katina twila, li jinsabu fil-ħut, għas-saħħa tal-
bniedem iktar ma jmur iktar qiegħda tiżdied. Il-ħut li jissodisfaw ir-regoli stretti dwar is-saħħa 
tal-UE jistgħu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-hekk imsemmija ‘mard tal-pajjiżi żviluppati’ u 
mhux bil-kontra. Barra minn hekk, il-proporzjon tal-baġit tal-UE li qed jiġi allokat lis-settur 
tas-sajd huwa żgħir ħafna (€0.9 biljun fl-2010 li jirrappreżenta 0.64% tal-baġit totali ta’
€141.5 biljun).

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tippermetti li jkun hemm appoġġ akkoppjat għal setturi speċifiċi tat-
trobbija tal-bhejjem biss. Dan l-appoġġ għandu l-għan li jżomm ċerti impatti soċjali u 
ambjentali pożittivi f’reġjuni fraġli ta’ valur ambjentali għoli u mhux li jippromwovi l-
konsum tal-prodott tal-annimal fih innifsu. 


