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EMENDI 001-012  
mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

 

Rapport 

Cristian-Silviu Bușoi A8-0186/2015 

Kummerċ tal-prodotti mill-foki 

 

Proposta għal regolament (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda 1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fl-istess ħin, il-kaċċa għall-foki hija parti 

integrali mill-kultura u mill-identità tal-

komunitajiet Inuit u tal-komunitajiet 

indiġeni oħra u tagħti kontribut kbir għall-

għajxien tagħhom. Għal dawn ir-raġunijiet, 

il-kaċċa għall-foki li ssir b'mod 

tradizzjonali mill-komunitajiet Inuit u minn 

komunitajiet indiġeni oħra ma tqajjimx l-

istess tħassib morali pubbliku bħall-kaċċa 

li ssir primarjament għal skopijiet 

kummerċjali. Barra minn hekk, huwa 

rikonoxxut b'mod ġenerali li l-interessi 

fundamentali u soċjali tal-komunitajiet 

Inuit u l-komunitajiet indiġeni oħra ma 

għandhomx jiġu affettwati b’mod negattiv, 

skont id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni u 

strumenti rilevanti internazzjonali oħra. 

Għal dawk ir-raġunijiet u bħala eċċezzjoni, 

ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 

jippermetti t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti 

(2) Fl-istess ħin, il-kaċċa għall-foki hija 

parti integrali mill-kultura u mill-identità 

tal-komunitajiet Inuit u tal-komunitajiet 

indiġeni oħra li tagħti kontribut kbir għall-

għajxien tagħhom, tipprovdi ikel u introjtu 

biex isostnu l-ħajja u l-livell tal-għajxien 

sostenibbli tal-komunità, tippreserva u 

tkompli l-eżistenza tradizzjonali tal-

komunità u l-wirt kulturali tat-tpartit. 

Għal dawn ir-raġunijiet, il-kaċċa għall-foki 

li ssir b’mod tradizzjonali mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra, li huma meqjusa bħala 

sostenibbli u li ma jagħmlux ħsara lis-

saħħa tal-popolazjoni tal-foki, ma tqajjimx 

l-istess tħassib morali pubbliku bħall-kaċċa 

li ssir primarjament għal skopijiet 

kummerċjali. Barra minn hekk, huwa 

rikonoxxut b'mod ġenerali li l-interessi 

fundamentali ekonomiċi u soċjali tal-

komunitajiet Inuit u l-komunitajiet indiġeni 
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derivati mill-foki li jirriżultaw minn kaċċa 

li ssir b'mod tradizzjonali mill-komunitajiet 

Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra u li 

tikkontribwixxi għall-għajxien tagħhom. 

oħra ma għandhomx jiġu affettwati b’mod 

negattiv, skont id-Dikjarazzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-

Popli Indiġeni u strumenti rilevanti 

internazzjonali oħra u għandha tingħata l-

kunsiderazzjoni dovuta lid-dritt taghhom 

li jsegwu attivitajiet ekonomiċi u lill-

iżvilupp. Għal dawk ir-raġunijiet u bħala 

eċċezzjoni, ir-Regolament (KE) 

Nru 1007/2009 jippermetti t-tqegħid fis-

suq ta’ prodotti derivati mill-foki li 

jirriżultaw minn kaċċa li ssir b'mod 

tradizzjonali mill-komunitajiet Inuit u minn 

komunitajiet indiġeni oħra għall-għajxien 

tagħhom u li jikkontribwixxu għalih.  
 

Emenda 2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) F’konformità mal-Konvenzjoni C169 

dwar Popli Indiġeni u Tribali f’Pajjiżi 

Indipendenti, adottata mill-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol fl-1989, il-komunitajiet Inuit u 

komunitajiet oħra indiġeni għandhom id-

dritt ta’ awtoidentifikazzjoni, u bis-saħħa 

ta’ dak id-dritt huma liberament isegwu l-

iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali 

tagħhom. Dak id-dritt għandu jinżamm. 

 

 

Emenda 3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2b) Billi wieħed iżomm f’moħħu li r-

Regolament (KE) Nru 1007/2009 ġie 

adottat wara snin ta’ kampanji mifruxa 

msejsa fuq perċezzjonijiet żbaljati dwar il-

kaċċa għall-foki mwettqa mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 
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indiġeni oħra filwaqt li l-koleġiżlaturi 

speċifikament impenjaw ruħhom biex 

jevitaw kull effett negattiv potenzjali fuq 

il-komunitajiet Inuit u fuq komunitajiet 

indiġeni oħra u b’kont meħud tad-

drittijiet tal-Inuit u tal-popli indiġeni oħra 

skont il-liġi internazzjonali u l-objettiv 

segwit mir-Regolament (KE) 

Nru 1007/2009 biex terġa’ tinkiseb il-

fiduċja tal-konsumaturi fi prodotti mill-

foki li jirriżultaw minn kaċċa mwettqa 

mill-komunitajiet Inuit u minn 

komunitajiet indiġeni oħra u biex dawn il-

prodotti jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni, 

sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 

sħiħa u l-applikazzjoni effettiva tal-

eċċezzjoni mill-projbizzjoni ġenerali tal-

kummerċ tal-prodotti mill-foki, il-

Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri 

għandhom jiżviluppaw kampanji ta’ 

sensibilizzazzjoni u miżuri xierqa oħra. 

Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu miżuri 

biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja tal-

konsumaturi fil-prodotti mill-foki li 

jirriżultaw minn kaċċa mwettqa mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra f’konformità mar-

Regolament (KE) Nru 1007/2009 u 

informazzjoni mmirata għall-konsumaturi 

biex tiġġieled kontra immaġini negattiva, 

stigmatizzazzjoni u perċezzjoni żbaljata 

mifruxin billi tipprovdi informazzjoni 

fattwali dwar il-kaċċa għall-foki mwettqa 

mill-Inuit u popli indiġeni oħra. Dan 

jista’ jkompli jikkontribwixxi biex tinbena 

fiduċja reċiproka bejn il-poplu Ewropew u 

l-poplu tal-Artiku u biex tissaħħaħ il-

pożizzjoni tal-Unjoni bħala sieħba 

kredibbli fir-reġjun tal-Artiku. 

 

Emenda 4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-istess bħalma jiġri f'kaċċa oħra (3) Fid-dawl tal-għan segwit permezz tar-
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għall-foki, meta ssir il-kaċċa mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra, ma jistax jiġi applikat 

metodu ta’ qtil ġenwinament inqas krudili 

b’mod effettiv u konsistenti. Madankollu, 
fid-dawl tal-għan segwit permezz tar-

Regolament (KE) Nru 1007/2009, huwa 

xieraq li t-tqegħid fis-suq tal-Unjoni ta’ 

prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra isir bil-kundizzjoni li dik il-

kaċċa ssir b’mod li jnaqqas l-uġigħ, id-

dwejjaq, il-biża’ jew forom oħra ta’ tbatija 

lill-annimali kkaċċjati sa fejn ikun 

possibbli, filwaqt li jiġu rrispettati l-

għajxien tradizzjonali u l-ħtiġijiet ta’ 

sussistenza tal-komunitajiet Inuit u 

komunitajiet indiġeni oħra. L-eċċezzjoni 

mogħtija fir-rigward tal-prodotti mill-foki 

li jirriżultaw minn kaċċa magħmula mill-

Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra, 

għandha tkun limitata għal kaċċa li 

tikkontribwixxi għall-ħtieġa ta' sussistenza 

ta’ dawk il-komunitajiet u għalhekk ma 

ssirx primarjament għal skopijiet 

kummerċjali. Għalhekk, f'każ li jkun 

hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha 

tkun tista’ tillimita l-kwantità ta’ prodotti 

mill-foki li jitqiegħdu fis-suq skont din l-

eċċezzjoni sabiex tilqa' milli jsir użu ta' 

din l-eċċezzjoni minn prodotti li 

jirriżultaw minn kaċċa li ssir 

primarjament għal skopijiet kummerċjali. 

Regolament (KE) Nru 1007/2009, huwa 

xieraq li t-tqegħid fis-suq tal-Unjoni ta’ 

prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra jsir bil-kundizzjoni li dik il-

kaċċa ssir bil-kunsiderazzjoni dovuta tal-

benesseri tal-annimali, b’mod li jnaqqas l-

uġigħ, id-dwejjaq, il-biża’ jew forom oħra 

ta’ tbatija li jistgħu jiġu evitati lill-

annimali kkaċċjati sa fejn ikun possibbli, 

filwaqt li jiġu rrispettati l-għajxien 

tradizzjonali u l-ħtiġijiet ta’ sussistenza tal-

komunitajiet Inuit u komunitajiet indiġeni 

oħra. Għalhekk, l-eċċezzjoni mogħtija fir-

rigward tal-prodotti mill-foki li jirriżultaw 

minn kaċċa magħmula mill-Inuit u minn 

komunitajiet indiġeni oħra, għandha tkun 

limitata għal kaċċa li tikkontribwixxi għall-

ħtieġa ta’ sussistenza ta’ dawk il-

komunitajiet. 

Emenda 5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Sabiex jiġu stipulati regoli dettaljati 

dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-

foki, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat, għandha tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni. Huwa ta’ 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa, anki fil-

livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, fit-

(5) Sabiex jiġu stipulati regoli dettaljati 

dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-

foki f’konformità mal-kundizzjonijiet 

stabbiliti f’dan ir-Regolament u sabiex 

issir prevenzjoni tal-użu tal-eċċezzjoni tal-

Inuit u ta’ komunitajiet oħra għal prodotti 

li jirriżultaw minn kaċċa li ma ssirx għal 

bżonnijiet tal-għajxien u li ssir 
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tħejjija u fit-tfassil tal-atti ddelegati, 

għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 

f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

primarjament għal skopijiet kummerċjali, 

is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

biex tistabbilixxi regoli dettaljati għat-

tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-foki u 

tillimita jew tipprojbixxi, jekk meħtieġ u 

biss meta tiġi preżentata evidenza 

relevanti, it-tqegħid fis-suq u l-kwantità 

ta’ prodotti mill-foki li jirriżultaw minn 

kaċċa li ssir mill-Inuit jew minn 

komunitajiet indiġeni oħra. Huwa ta’ 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-

xogħol tagħha ta’ tħejjija mal-pajjiżi ta’ 

oriġini kkonċernati u mal-partijiet 

interessati relevanti, anki fil-livell ta’ 

esperti. Il-Kummissjoni, fit-tħejjija u fit-

tfassil tal-atti ddelegati, għandha tiżgura 

trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 

tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

Emenda 6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kaċċa saret b'mod tradizzjonali mill-

Komunità; 

(a) il-kaċċa tkun saret b'mod tradizzjonali 

mill-Komunità u tibqa’ parti mill-kultura 

u l-identità ta’ dik il-komunità; 

Emenda 7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-kaċċa tikkontribwixxi għas-

sussistenza tal-komunità u ma ssirx 

primarjament għal raġunijiet kummerċjali; 

(b) il-kaċċa ssir għas-sussistenza tal-

komunità u tikkontribwixxi għaliha, 

inkluż sabiex tipprovdi ikel u introjtu biex 
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tappoġġja l-ħajja u l-għajxien sostenibbli, 

u ma ssirx primarjament għal raġunijiet 

kummerċjali; 

Emenda 8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-kaċċa ssir b’mod li jnaqqas l-uġigħ, 

id-dwejjaq, il-biża’ jew forom oħra ta’ 

tbatija tal-annimali kkaċċjati, sa fejn ikun 

possibbli filwaqt li jiġu kkunsidrati l-

għajxien tradizzjonali u l-ħtiġijiet tas-

sussistenza tal-komunità. 

(c) il-kaċċa ssir b’mod li jqis kif xieraq il-

benesseri tal-annimali u b’mod li jiġu 

kkunsidrati l-għajxien tradizzjonali u l-

ħtiġijiet tas-sussistenza tal-komunità. 

 

 

 

Emenda 9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 

japplikaw fil-waqt jew fil-punt tal-

importazzjoni għall-prodotti importati. 

Il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel 

subparagrafu għandhom japplikaw fil-

waqt jew fil-punt tal-importazzjoni għall-

prodotti mill-foki importati. 

 

 

 

Emenda 10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Jekk l-għadd ta’ foki kkaċċjati, il- 5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri, 
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kwantità ta’ prodotti dervati mill-foki u 

mqiegħda fis-suq skont il-paragrafu 1, jew 

ċirkostanzi oħra huma tali li jindikaw li l-

kaċċa qed issir primarjament għal 

skopijiet kummerċjali, il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

f’konformità mal-Artikolu 4 sabiex 

jillimitaw il-kwantità ta’ prodotti li 

jirriżultaw mill-kaċċa li jistgħu jitqiegħdu 

fis-suq. 

fuq il-bażi ta’ evidenza, jekk il-

kundizzjonijiet biex jitqiegħdu prodotti 

derivati mill-foki fis-suq fl-Unjoni ma 

jiġux rispettati, pereżempju jekk il-kaċċa 

għall-foki ma ssirx għall-ħtiġijiet ta’ 

sussistenza u tkun primarjament 

kummerċjali. Il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

f’konformità mal-Artikolu 4a sabiex jiġu 

limitati jew ipprojbiti t-tqegħid fis-suq u l-

kwantità ta’ prodotti li jirriżultaw minn dik 

il-kaċċa.  

 

Emenda 11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Emenda 

 (3a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

“Artikolu 5a 

Informazzjoni pubblika 

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, bi 

prezz raġonevoli u mhux eċċessiv, li l-

pubbliku jkun infurmat li l-prodotti mill-

foki mqiegħda fis-suq, li joriġinaw minn 

kaċċa mwettqa mill-komunitajiet Inuit u 

minn komunitajiet indiġeni oħra 

f’konformità mal-Artikolu 3(1), 

jikkonformaw mar-regoli legali 

applikabbli. 

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-

kampanji ta' sensibilizzazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jitwettqu 

wkoll skont l-Objettiv II stipulat fil-

punt (b) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament 

(UE) Nru 254/2014 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill*. 

_____________ 

* Ir-Regolament (UE) Nru 254/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta’ Frar 2014 dwar programm 
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pluriennali tal-konsumaturi għas-snin 

2014-2020 u li jħassar id-Deċiżjoni (KE) 

Nru 1926/2006/KE (ĠU L 84, 20.3.2014, 

p. 42).”. 
 

Emenda 12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3b (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 7 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (3b) L-Artikolu 7 jinbidel b'dan li ġej: 

Artikolu 7 'Artikolu 7 

Rapportar Rapportar 

1. Sal-20 ta’ Novembru 2011 u kull erba’ 

snin minn dik id-data, l-Istati Membri 

għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni 

rapport dwar l-azzjonijiet meħuda biex jiġi 

implimentat dan ir-Regolament.  

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2016 u kull erba’ 

snin minn dik id-data, l-Istati Membri 

għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni 

rapport dwar l-azzjonijiet meħuda biex jiġi 

implimentat dan ir-Regolament. 

2. Abbażi tar-rapporti msemmijin fil-

paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament fi żmien tnax-il xahar mit-

tmiem ta’ kull perjodu ta’ rappurtar 

ikkonċernat. 

2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament fi żmien tnax-il xahar mit-

tmiem ta’ kull perjodu ta’ rappurtar 

imsemmi fil-paragrafu 1. L-ewwel rapport 

għandu jintbagħat sal-

31 ta’ Diċembru 2017.  

 3. Fir-rapport tagħha sottomess 

f’konformità mal-paragrafu 2, il-

Kummissjoni għandha tivvaluta l-

funzjonament u l-effettività ta’ dan ir-

Regolament fil-kisba tal-objettivi tagħha. 

Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni 

għandha, b’mod partikolari, tqis l-iżvilupp 

soċjoekonomiku, in-nutrizzjoni, il-kultura 

u l-identità tal-komunitajiet Inuit u ta’ 

komunitajiet indiġeni oħra, kif ukoll l-

effetti ambjentali u soċjoekonomiċi ta’ 

dan ir-Regolament f’oqsma fejn il-kaċċa 

tal-foki ssir minn komunitajiet kostali 

bħala parti minn ġestjoni tar-riżorsi 

marittimi.' 
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