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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta’ konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta’ approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.) 

 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta’ att 

Emendi tal-Parlament f’żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta’ kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta’ att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta’ att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. 

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta’ test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta’ natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 

 

 

 



 

RR\1065025MT.doc 3/39 PE552.005v02-00 

 MT 

WERREJ 

Paġna 

 

 

 

ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ......... 5 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KUMMERĊ INTERNAZZJONALI ......................... 17 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI ............ 30 

PROĊEDURA .......................................................................................................................... 39 

 



 

PE552.005v02-00 4/39 RR\1065025MT.doc 

MT 



 

RR\1065025MT.doc 5/39 PE552.005v02-00 

 MT 

ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki 

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

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2015)0045), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni preżentat il-proposta lill-

Parlament (C8-0037/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-27 ta’ 

Mejju 20151, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali kif ukoll tal-Kumitat għall-

Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0186/2015), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-

ħsieb li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1 Għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali. 
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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 

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. 

(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 

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 
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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 

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-
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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 

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’ 

(3) 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 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 
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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. 

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-

tħejjija u fit-tfassil tal-atti ddelegati, 

għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 

f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(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 

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-
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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 

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

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-

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. 

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri, 

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.  
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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 

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 
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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.  

 2a. 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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NOTA SPJEGATTIVA 
Tagħrif eżistenti 

 

Wara proposta ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea fit-23 ta’ Lulju 2008, fl-2009, il-

Parlament Ewropew flimkien mal-Kunsill adottaw ir-Regolament (KE 1007/2009) dwar il-

kummerċ fil-prodotti mill-foki, li jipprojbixxi l-kummerċ tal-prodotti mill-foki fl-Unjoni 

Ewropea. Dan japplika għal prodotti mill-foki prodotti fl-UE u għal prodotti importati wkoll. 

L-UE għażlet projbizzjoni “totali”, b’żewġ eċċezzjonijiet ewlenin għal: prodotti minn kaċċa 

magħmula mill-komunitajiet Inuit jew minn komunitajiet indiġeni oħra (l-hekk imsejħa 

eċċezzjoni IC) u prodotti minn kaċċa magħmula bl-iskop waħdieni ta’ ġestjoni sostenibbli tar-

riżorsi tal-baħar fuq skala żgħira u fuq bażi mingħajr profitt (l-hekk imsejħa eċċezzjoni 

MRM). L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jiżgura li prodotti li ġejjin minn foki kkaċċjati 

għal skopijiet kummerċjali ma jibqgħux jinsabu fis-suq tal-UE. 

Ir-Regolament tal-Foki u l-att implimentattiv tiegħu (Regolament tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 737/2010), ġie kkuntestat mill-Kanada u min-Norveġja fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ (WTO). Is-sentenzi finali ta’ bord tad-WTO u tal-Korp ta’ Appell tad-WTO ġew 

adottati mill-Korp għas-Soluzzjoni tat-Tilwim (DSB) tad-WTO fit-18 ta’ Ġunju 2014. Huma 

laqgħu il-projbizzjoni ġenerali fuq il-prodotti mill-foki bħala ġustifikabbli għat-tħassib morali 

rigward il-benesseri tal-annimali iżda ċaħdu ż-żewġ eċċezzjonijiet. Fil-5 ta’ Settembru 2014, 

il-Kanada u l-Unjoni Ewropea infurmaw lid-DSB li kienu qablu li l-perjodu raġonevoli ta’ 

żmien biex l-Unjoni Ewropea timplimenta r-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tad-DSB 

għandu jkun ta’ 16-il xahar mid-data tal-adozzjoni tar-rapport tal-bord. Għalhekk, il-perjodu 

raġonevoli ta’ żmien jiskadi fit-18 ta’ Ottubru 2015. Minkejja l-perjodu qasir ta’ żmien, il-

Kummissjoni adottat il-proposta tagħha biex temenda r-Regolament kurrenti dwar il-kummerċ 

tal-prodotti mill-foki fis-6 ta’ Frar 2015.  

Il-proposta tal-Kummissjoni 

L-għan ta’ din il-proposta leġiżlattiva huwa li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet u d-

deċiżjonijiet tad-WTO fir-rigward tar-Regolament Bażiku tal-2009 dwar il-kummerċ tal-

prodotti mill-foki. Din toħloq ukoll bażi legali biex ir-Regolament (UE) Nru 737/2010 

jikkonforma ma’ dawn id-deċiżjonijiet. Ir-Regolament tal-2010 mmirat bħala regolament 

implimentattiv għal dak tal-2009. 

Il-Kummissjoni ssottomettiet proposta f’konformità mad-deċiżjonijiet u r-

rakkomandazzjonijiet tad-WTO permezz ta’:  

a) L-għażla ta’ ċertu modifiki għall-formulazzjoni inizjali tal-eċċezzjoni, fir-rigward tal-

eċċezzjoni IC. B’mod partikolari, l-Artikolu 3(1) jipprovdi li prodotti mill-foki jistgħu 

jitpoġġew fis-suq jekk jirriżultaw minn kaċċa li tissodisfa ħames kundizzjonijiet:  

1. Il-kaċċa saret mill-komunitajiet Inuit jew minn komunitajiet indiġeni oħra (fil-

ʻparagrafu ta’ introduzzjoni’); 

2. Il-kaċċa saret b’mod tradizzjonali mill-Komunità (skont il-punt a); 

3. Il-kaċċa tikkontribwixxi għas-sussistenza tal-komunità (skont il-punt b)  

4. Il-kaċċa ma ssirx primarjament għal raġunijiet kummerċjali (skont il-punt b); kif 

ukoll 
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5. 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 (skont il-punt c). 

 

b) It-tneħħija kompleta tal-eċċezzjoni MRM mir-Regolament, minħabba li d-deċiżjoni tad-

WTO m’aċċettatx l-iskop tal-eċċezzjoni. Skont id-deċiżjonijiet kaċċa bħal din ma tistax tiġi 

distinta minn kaċċa kummerċjali u l-projbizzjoni biss ta' din tal-aħħar hija diskriminatorja. 

Skont l-Artikolu 3(5), il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati sabiex tillimita l-kwantità ta’ 

prodotti mill-foki li jirriżultaw minn ċertu kaċċa li jistgħu jitqiegħdu fis-suq. Limitu bħal dan 

fuq prodotti mill-foki jista’ jiġi impost biss fil-każ ta’ indikazzjonijiet li l-kaċċa konċernata 

“qed issir primarjament għal skopijiet kummerċjali”. Indikazzjonijiet bħal dawn jistgħu 

jirrelataw man-numru ta’ foki kkaċċjati, mal-kwantità ta’ prodotti mill-foki mqiegħda fis-suq 

jew ma’ ċirkostanzi oħra stabbiliti mill-Kummissjoni. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għall-allinjament tal-leġiżlazzjoni kurrenti 

mad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjoni tad-WTO, iżda fl-istess ħin jikkunsidra li l-proposta 

waslet b’dewmien żgħir min-naħa tal-Kummissjoni. Saħansitra, minħabba li m’hemmx 

valutazzjoni tal-impatt tar-Regolament bażiku, jew l-ebda rappurtar tal-implimentazzjoni, kif 

previst fl-Artikolu 7 tal-leġiżlazzjoni kurrenti, ir-rapporteur jiddispjaċih li t-teħid tad-

deċiżjoni għar-Regolament il-ġdid mhux se jkun ibbażat fuq bażi xierqa u infurmata.  

B’kunsiderazzjoni li l-għan tar-Regolament il-ġdid huwa li jimplimenta r-

rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tad-WTO rigward ir-Regolament Bażiku mill-2009 

dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki, ir-rapporteur jaqbel mat-tħassir tal-eċċezzjoni MRM u 

jemenda l-proposta fir-rigward tal-eċċezzjoni IC, b’kunsiderazzjoni b’mod partikolari għad-

dritt għall-awtodeterminazzjoni tal-komunitajiet Inuit jew ta’ komunitajiet indiġeni oħra. 

Ir-rapporteur irrikonċilja wkoll l-inkonsistenza bejn l-Artikolu 3(5) u l-Artikolu 3(1), li tinsab 

fit-test inizjali tal-proposta tal-Kummissjoni. L-inkonsistenza msemmija għal kaċċa li sseħħ 

primarjament għal raġunijiet kummerċjali ma tissodisfax ir-rekwiżit skont il-punt b tal-

Artikolu 3(1). Għal dik ir-raġuni, l-eċċezzjoni IC ma tapplikax, li jfisser li l-ebda prodotti 

mill-foki li jirriżultaw minn kaċċa rilevanti ma jistgħu jitqiegħdu fis-suq, li jiddetermina wkoll 

li l-limitu huwa żero. Minflok iwasslu għall-adozzjoni ta’ limitu, indikazzjonijiet li ċertu tip 

ta’ kaċċa sseħħ primarjament għal raġunijiet kummerċjali jkunu mistennija li jagħtu lok għal 

azzjoni għall-infurzar tal-projbizzjoni stipulata fl-Artikolu 3(1). 

Għalhekk, ir-rapporteur b’hekk emenda l-proposta b’mod li l-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 dħul 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. Ir-rapporteur jenfasizza wkoll li huwa biss meta jkun 

hemm evidenza rilevanti li tindika li n-numru ta’ foki kkaċċjati jew il-kwantità ta’ prodotti li 

qed jitqiegħdu fis-suq li jindikaw li l-kaċċa qed issir primarjament għal skopijiet kummerċjali, 

il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati sabiex jillimitaw il-kwantità ta’ 

prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa li jistgħu jitqiegħdu fis-suq. 

Ir-rapporteur żied ukoll Artikolu ġdid li jirreferi għall-ħtieġa li ċ-ċittadini jiġu infurmati 

b’mod xieraq rigward il-prodotti mill-foki mqiegħda fis-suq tal-UE li joriġinaw mill-kaċċa 
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tal-komunitajiet Inuit u ta’ komunitajiet indiġeni oħra li huma ta’ oriġini legali. Kampanji li 

jqajmu kuxjenza maħsuba biex jinformaw lill-pubbliku dwar dak imsemmi hawn fuq jistgħu 

jitwettqu wkoll skont l-Objettiv II tar-Regolament tal-Programm tal-Konsumaturi. 

L-aħħar, iżda mhux l-inqas, ir-rapporteur jikkunsidra li l-proċess tar-rappurtar ma kienx 

trasparenti biżżejjed u ma ssodisfax il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7 tar-regolament kurrenti. 

L-emenda proposta mir-rapporteur għall-Artikolu 7 tistabbilixxi skadenzi ġodda li l-

Kummissjoni u kif ukoll l-Istati Membri għandhom jissodisfaw mingħajr l-ebda dewmien 

dovut. Ir-rapporteur jikkunsidra li fir-rapport finali, il-Kummissjoni għandha tevalwa b’mod 

partikolari l-impatti fuq l-interessi fundamentali u soċjali tal-komunitajiet Inuit u ta’ 

komunitajiet indiġeni oħra, inkluż id-dritt tagħhom għall-ikel u għad-dħul għas-sostenn tal-

ħajja u l-għajxien sostenibbli tal-komunità. 
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11.5.2015 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KUMMERĊ INTERNAZZJONALI 

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki 

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

Rapporteur għal opinjoni: Bendt Bendtsen 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Is-sistema għas-soluzzjoni ta' tilwim tad-WTO tikkostitwixxi element ċentrali biex tagħti 

sigurtà u prevedibilità lis-sistema kummerċjali multilaterali u jeħtieġ li d-deċiżjonijiet tagħha 

(deċiżjoni tal-Korp tal-Appell tad-WTO fil-każ dwar il-foki (DS 400/401)) ikunu rispettati. 

 

Ir-rapporteur għal opinjoni huwa tal-fehma li d-deċiżjoni tad-WTO tista' tintlaqa' filwaqt li 

jiġi rispettat il-kompromess li ntlaħaq fl-2009 bejn il-Parlament u l-Kunsill bis-saħħa tar-

Regolament 1007/2009, li fih instabu żewġ eċċezzjonijiet għall-projbizzjoni relatata mal-foki; 

waħda li tirreferi għad-dritt għall-awtodeterminazzjoni tal-poplu Inuit u tal-popli indiġeni u l-

użu tar-riżorsi tagħhom (eċċezzjoni IC) u l-oħra dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-baħar (MRM) 

fil-Baħar Baltiku.  

 

Għaldaqstant ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi r-reintroduzzjoni tal-eċċezzjoni relatata 

mal-ġestjoni tar-riżorsi tal-baħar (MRM). L-eċċezzjoni MRM attwalment fis-seħħ ma 

jirnexxilhiex tagħmel biżżejjed distinzjoni bejn il-kaċċa kummerċjali u l-kummerċ fuq skala 

kbira fid-dawl tal-objettiv dikjarat, jiġifieri l-protezzjoni tal-moralità pubblika 

(Artikolu XX(a) tal-GATT). Tista' għalhekk tkun ifformulata eċċezzjoni MRM bil-għan li tiġi 

evitata l-prattika tas-sempliċi skartar tal-karkassi li tirriżulta mill-ġestjoni tas-sajd normali u 

fuq skala żgħira. Din tkun tikkostitwixxi eċċezzjoni nru 2 ġdida, applikabbli biss f'ċerti 

kundizzjonijiet, li tkun ibbażata wkoll fuq tradizzjoni ta' produzzjoni artiġġjanali, spiss ikunu 

speċjalitajiet lokali. Kumplessivament, dan ikun jippromwovi l-protezzjoni tal-bijodiversità 

naturali u tas-sostenibilità bijoekonomika tar-reġjun tal-Baħar Baltiku.  

Barra minn hekk, bil-għan li jitħalla r-rispett tad-deċiżjoni tad-WTO, ir-Regolament tal-UE 

adegwat se joffri kjarifika aħjar ta' wieħed mill-objettivi l-oħra tar-Regolament, jiġifieri l-

ġestjoni tar-riżorsi tal-baħar skont il-GATT XXg, relatat mal-konservazzjoni tar-riżorsi 
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naturali mhux rinnovabbli. 

 

Bħal fil-każ tad-deroga tal-komunità Inuit, id-WTO ddeċidiet li kienet leġittima, iżda ċerti 

aspetti tal-element, tad-disinn u tal-applikazzjoni tagħha wasslu għal diskriminazzjoni 

arbitrarja u inġustifikabbli. B'hekk, il-proposta tal-Kummissjoni ttrattat dawn in-nuqqasijiet 

billi tat limitu għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mill-foki u saħħet l-objettiv tat-trattament 

xieraq tal-annimali tar-Regolament fl-artikolu propost il-ġdid bis-saħħa tal-eċċezzjoni IC. 

 

Kull ma għandu r-rapporteur għal opinjoni huma ftit suġġerimenti x'jagħmel fir-rigward tal-

bidliet tal-proposta tal-Kummissjoni fil-każ tal-eċċezzjoni IC. Madankollu r-rapporteur għal 

opinjoni jissottolinja li d-deroga relatata mal-komunità Inuit fl-2009 tfasslet biex tiżgura l-fatt 

li l-projbizzjoni ma jkollhiex effett negattiv avvers fuq il-komunitajiet Inuit. Ir-rapporteur għal 

opinjoni jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma għamlitx valutazzjoni tal-impatt biex id-

deċiżjonijiet jittieħdu fuq bażi korretta u informata. Iċ-ċifri tal-Groenlandja jindikaw li l-

projbizzjoni kellha tabilħaqq effett negattiv evidenti fuq il-komunitajiet, minkejja l-eċċezzjoni 

fir-Regolament 1007/2009 u b'hekk kuntrarja għall-iskop tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill. 

 

Skont ir-rapporteur għal opinjoni, l-argument ewlieni favur il-kummerċ fil-prodotti mill-foki 

f'dawn il-kundizzjonijiet jirrigwarda s-sostenibilità kemm f'termini ta' bijodiversità u 

bijoekonomija kif ukoll ta' sostenibilità tal-komunitajiet indiġeni milquta mill-projbizzjoni.  

 

Il-popolazzjoni tal-foki fil-Groenlandja hija mdaqqsa. Il-kaċċa hija permessa biss għal tliet 

speċijiet (harp seal [Pagophilus groenlandicus], ringed seal [Pusa hispida] u hooded seal 

[Cystophora cristata]) u l-kaċċa hija permessa biss għall-kaċċaturi detenturi ta' liċenzja. Fil-

Groenlandja l-foki jiġu sparati b'senter, sakemm ma jkunx hemm wisq dlam biex jippermetti 

kaċċa b'senter b'mod responsabbli, f'liema każ jinqabdu bi xbieki. Il-kaċċa tal-frieħ u tal-foki 

nisa li jreddgħu hija projbita. 

 

Tradizzjonalment il-kaċċa għall-foki minn dejjem kienet issir fil-Groenlandja, fejn ir-riżorsi 

huma skarsi. Il-laħam tal-foki jintuża għall-konsum kemm mill-bniedem kif ukoll mill-klieb 

tas-slitti, il-ġlud imorru għall-ilbies u fiż-żoni mbiegħda jistgħu jkunu dik ir-riżorsa l-aktar 

vitali. Għaldaqstant il-foki huma fundamentali minn perspettiva kulturali u soċjoekonomika. 

Bejn wieħed u ieħor, huma 7 000 (12 % tal-popolazzjoni) il-persuni tal-Groenlandja detenturi 

ta' liċenzja għall-kaċċa tal-foki, li minnhom 2 000 għandhom liċenzja għall-kaċċa full time u 

5 000 għall-kaċċa bħala delizzju. Il-qabda medja annwali fl-2009-2010 tal-foki Pagophilus 

groenlandicus, Pusa hispida u Cystophora cristata kienet 29 fis-sena għal kull kaċċatur. Mill-

2009 l-kaċċaturi full time biss jistgħu jbigħu l-ġlud tal-foki lill-konzerija statali "Great 

Greenland". L-esportazzjonijiet lejn l-UE waqgħu drammatikament, fl-2005 l-konzerija 

"Great Greenland" dawret fatturat ta' EUR 9 miljun filwaqt li fl-2013 dawret EUR 2 miljun. 

"Great Greenland" kellha eċċess ta' merkanzija ta' 135 000 unità.  

 

Dan jagħti x'tifhem li l-eċċezzjoni IC mhijiex qiegħda taħdem skont l-iskop tagħha, stabbilit 

fir-Regolament 1007/2009. Għalhekk ir-rapporteur għal opinjoni żied klawsola ta' rapport 

ħalli l-Kummissjoni teżamina l-konsegwenzi tar-Regolament tal-UE u tqis il-miżuri possibbli 

biex taffrontahom. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 ġie 

adottat bil-għan li jiġu eliminati l-ostakli 

għall-funzjonament tas-suq intern 

minħabba differenzi fil-miżuri nazzjonali li 

jirregolaw il-kummerċ tal-prodotti mill-

foki. Dawn il-miżuri ttieħdu b'reazzjoni 

għat-tħassib morali pubbliku dwar l-aspetti 

tat-trattament xieraq tal-annimali tal-qtil 

tal-foki u l-preżenza possibbli fis-suq ta' 

prodotti miksuba minn annimali maqtula 

b'mod li jikkawża ħafna wġigħ, dwejjaq, 

biża' u forom oħra ta' tbatija. Dan it-

tħassib ġie appoġġat minn evidenza 

xjentifika li turi li fil-kundizzjonijiet li 

fihom issir il-kaċċa għall-foki, ma jistax 

jiġi applikat u infurzat metodu ta' qtil 

ġenwinament inqas krudili b'mod effettiv 

u konsistenti. Sabiex jinkiseb dan l-għan, 

ġiet introdotta bħala regola ġenerali, 

projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti mill-foki permezz tar-Regolament 

(KE) Nru 1007/2009. 

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 ġie 

adottat bil-għan li jiġu eliminati l-ostakli 

għall-funzjonament tas-suq intern 

minħabba differenzi fil-miżuri nazzjonali li 

jirregolaw il-kummerċ tal-prodotti mill-

foki. Dawn il-miżuri ttieħdu b'reazzjoni 

għat-tħassib morali pubbliku dwar l-aspetti 

tat-trattament xieraq tal-annimali tal-qtil 

tal-foki u l-preżenza possibbli fis-suq ta' 

prodotti miksuba minn annimali maqtula 

b'mod li jikkawża ħafna wġigħ, dwejjaq, 

biża' u forom oħra ta' tbatija. Sabiex 

jinkiseb dan l-għan, ġiet introdotta bħala 

regola ġenerali, projbizzjoni fuq it-tqegħid 

fis-suq ta' prodotti mill-foki permezz tar-

Regolament (KE) Nru 1007/2009.  

____________ _______________ 

Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Settembru 2009 dwar il-kummerċ 

tal-prodotti mill-foki (ĠU L 286, 

31.10.2009, p. 36). 

2 Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Settembru 2009 dwar il-kummerċ 

tal-prodotti mill-foki (ĠU L 286, 

31.10.2009, p. 36). 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) 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 

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.  

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

parti integrali mill-kultura, mis-

soċjoekonomija u mill-identità tal-

komunitajiet Inuit u tal-komunitajiet 

indiġeni oħra, tagħti kontribut kbir għall-

għajxien tagħhom u titqies sostenibbli. 

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, partikolarment il-

Konvenzjoni C169 dwar il-Popli Indiġeni 

u Tribali fil-Pajjiżi Indipendenti, adottata 

mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol fl-1989, li permezz tagħha l-

komunitajiet Inuit u komunitajiet indiġeni 

oħra għandhom id-dritt għall-

awtoidentifikazzjoni u, bis-saħħa ta' tali 

dritt, id-dritt li jsegwu b'mod liberu l-

iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali 

tagħhom. 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 u sostenibbli mill-

komunitajiet Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra u li tikkontribwixxi għall-

għajxien tagħhom. Il-Kummissjoni 

għandha teżamina liema miżuri xierqa 

jistgħu jkunu introdotti biex 
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jikkuntrastaw l-effetti negattivi avversi 

potenzjali li l-projbizzjoni fuq il-prodotti 

derivati mill-foki kellha fuq il-

komunitajiet Inuit kif anke l-mod kif il-

pubbliku ġenerali jkun informat dwar il-

komunitajiet indiġeni Ewropej.  

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 

għandu jiggarantixxi bilanċ bejn it-

trattament xieraq tal-annimal u r-rispett 

tal-kultura u tat-tradizzjonijiet tal-

komunitajiet Inuit u ta' dawk indiġeni 

oħrajn;  

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-istess bħalma jiġri f'kaċċa oħra 

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' 

(3) 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 sostenibbli, filwaqt li jiġu 

rrispettati l-għajxien tradizzjonali u l-

ħtiġijiet ta' sussistenza tal-komunitajiet 

Inuit u komunitajiet indiġeni oħra. Il-

Kummissjoni, f'dan is-sens, għandha 

tieħu miżuri intiżi li jinformaw lill-

pubbliku dwar l-objettiv tar-Regolament 

(KE) Nru 1007/2009 u l-eċċezzjoni fih 

dwar il-prodotti li jirriżultaw minn kaċċa 

li ssir mill-komunitajiet indiġeni, b'hekk 

terġa' tinġieb il-fiduċja tal-konsumaturi. 
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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. 

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, bil-għan 

li jiġi evitat li jsir rikors għal tali 

eċċezzjoni għall-prodotti li jirriżultaw 

mill-kaċċa li ssir primarjament għal 

skopijiet kummerċjali, is-setgħa ta' 

adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat għandha tkun delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-limitazzjoni 

tal-kwantità ta' prodotti mill-foki 

mqiegħda fis-suq skont tali eċċezzjoni u 

fir-rigward tal-projbizzjoni, jekk ikun il-

każ, tat-tqiegħed fis-suq, skont tali 

eċċezzjoni, tal-prodotti mill-foki li ġejjin 

minn ċerta kaċċa. Tali delega għandha 

tkun eżerċitata biss jekk ikun neċessarju, 

meta jitressqu l-provi rilevanti u fil-

każijiet meqjusa xierqa wara 

konsultazzjoni mal-partijiet interessati 

rilevanti. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) L-Artikolu III.4 tal-Ftehim Ġenerali 

dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 

jipprevedi li l-prodotti tat-territorju ta' 

kwalunkwe parti kontraenti importati fit-

territorju ta' kwalunkwe parti kontraenti 

oħra għandhom jingħataw trattament 

xejn inqas favorevoli minn dak mogħti lil 

prodotti simili ta' oriġini nazzjonali. 
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Emenda  6 

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-

tħejjija u fit-tfassil tal-atti ddelegati, 

għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 

f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(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, u mal-komunitajiet Inuit 

u dawk indiġeni oħrajn ikkonċernati. 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  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Il-Kummissjoni, qabel ma 

timplimenta dan ir-Regolament, għandha 

twettaq Valutazzjoni tal-Impatt biex 

tikkwantifika u tikkwalifika l-effetti 

soċjali, ekonomiċi u kulturali tar-rieżami, 

filwaqt li tiżgura li kwalunkwe rieżami 

jirrispetta l-fatt li l-kaċċa għall-foki hija 

parti mill-identità kulturali ta' ċerti 

komunitajiet, u b'hekk tiżgura li l-

għajxien tal-komunitajiet li jgħixu qrib il-

foki ma jkunx mhedded, u li tiġi rispettata 

d-diversità bijoloġika u kulturali tal-

Unjoni. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. It-tqegħid fis-suq ta' prodotti mill-foki 

għandu jkun permess biss meta l-prodotti 

derivati mill-foki jirriżultaw minn kaċċa 

magħmula mill-Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra, diment li jkunu ssodisfati l-

kundizzjonijiet li ġejjin. 

1. It-tqegħid fis-suq ta' prodotti mill-foki 

għandu jkun permess biss meta l-prodotti 

derivati mill-foki jirriżultaw minn kaċċa 

magħmula mill-Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra, diment li jkunu sodisfatti l-

kundizzjonijiet li ġejjin. 

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

Komunità; 

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

komunità; 

(b) il-kaċċa tikkontribwixxi għas-

sussistenza tal-komunità u ma ssirx 

primarjament għal raġunijiet 

kummerċjali; 

(b) il-kaċċa tikkontribwixxi għas-

sussistenza tal-komunità; 

(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 minn membru tal-

komunità b'mod li jieħu kont tat-

trattament xieraq tal-annimali u b'hekk 

inaqqas l-uġigħ eċċessiv, 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. 

Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 

japplikaw fil-waqt jew fil-punt tal-

importazzjoni għall-prodotti importati. 

Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 

japplikaw fil-waqt jew fil-punt tal-

importazzjoni għall-prodotti importati. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti mill-foki 

għandu jkun permess ukoll diment li l-
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kundizzjonijiet segwenti jkunu kollha 

sodisfatti: 

 (a) il-persuna li tqiegħed fis-suq il-

prodotti mill-foki tkun tista' turi l-provi li 

l-prodotti mill-foki kienu altrimenti jiġu 

skartati fil-baħar u b'hekk mhux 

konformi mal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni 

dwar id-Diversità Bijoloġika; 

 (b) il-prodotti mill-foki jirriżultaw mill-

kaċċa li saret b'mod li ma jikkawżax 

uġigħ eċċessiv, dwejjaq, biża' jew forom 

oħra ta' tbatija, u li jkunu ġew rispettati l-

għanijiet tat-trattament xieraq tal-

annimali stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 

nazzjonali; 

 (c) il-prodotti mill-foki jirriżultaw biss 

mill-kaċċa fl-ambitu ta' skemi ta' ġestjoni 

nazzjonali għall-konservazzjoni tar-riżorsi 

naturali li jinħlew, bil-ħsieb li tinżamm il-

vijabbiltà tal-popolazzjonijiet tal-foki 

bħala komponent tal-ħabitat naturali 

tagħhom, inkluż il-kontroll tal-mard, jew 

li jiġu limitati l-effetti tal-kompetizzjoni 

interspeċifika ma' speċijiet oħrajn li 

jiddependu mill-istess ħabitat jew riżorsi;  

 (d) il-prodotti mill-foki jirriżultaw 

esklużivament mill-kaċċa li ssir fuq il-

popolazzjonijiet tal-foki bi stat ta' 

konservazzjoni favorevoli; 

 Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 

japplikaw fil-waqt jew fil-punt tal-

importazzjoni għall-prodotti importati. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-applikazzjoni tal-paragrafu 1 u 2 ma 

għandhiex iddgħajjef l-ilħuq tal-objettiv ta' 

3. L-applikazzjoni tal-paragrafu 1, 1a u 2 

ma għandhiex iddgħajjef l-ilħuq tal-
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dan ir-Regolament. objettiv ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  11 

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-

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.  

5. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tadotta, wara konsultazzjoni mal-partijiet 

interessati rilevanti, atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 4a li jillimitaw 

jew jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa li l-provi 

juru li tkun saret primarjament għal 

skopijiet kummerċjali, jew lil hinn minn 

dak li huwa neċessarju għall-iskopijiet 

tal-eċċezzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1. Għall-finijiet ta' tali provi, il-

Kummissjoni tipproduċi l-provi rilevanti 

fir-rigward tal-kwantità tal-prodotti mill-

foki li jitqiegħdu fis-suq skont il-

paragrafu 1, bħan-numru ta' foki 

kkaċċjati, jew fir-rigward ta' ċirkostanzi 

oħrajn.  

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Għandu jiddaħħal l-artikolu li ġej: 

 “Artikolu 5a 

 Informazzjoni pubblika 

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex 

jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti, 
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inkluż l-uffiċjali tad-dwana fl-Istati 

Membri, u lill-pubbliku li l-prodotti mill-

foki mqiegħda fis-suq li joriġinaw minn 

kaċċa li ssir mill-komunità Inuit u minn 

komunitajiet indiġeni oħrajn skont l-

Artikolu 3(1) tirrispetta n-normi ġuridiċi 

applikabbli." 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3b (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Fl-Artikolu 7, għandu jiżdied il-

paragrafu li ġej: 

  "2a. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 

għandha tevalwa l-impatt ta' dan ir-

Regolament fuq l-iżvilupp ekonomiku, 

soċjali u kulturali tal-komunitajiet Inuit 

fir-reġjuni milquta, kif ukoll l-effetti ta' 

dan ir-Regolament fuq il-komunitajiet ta' 

mal-kosta fejn il-kaċċa tal-foki tifforma 

parti mill-ġestjoni tar-riżorsi marittimi. 

Sad-data ...*, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 

rapport dwar tali impatt. Ir-rapport 

għandu jinkludi modi possibbli biex 

jittaffew l-effetti negattivi ta' dan ir-

Regolament fuq il-komunitajiet Inuit. 

 ________________ 

 * ĠU: daħħal id-data: sentejn wara d-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

(emendatorju)." 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3c (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3c) Għandu jiddaħħal l-artikolu li ġej: 

 "Artikolu 7a 

 Rieżami 

 Jekk jitqies xieraq skont il-valutazzjoni 

tal-impatt imsemmija fl-Artikolu 7(2a), 

dan ir-Regolament għandu jkun suġġett 

għal rieżami erba' snin wara li jkun daħal 

fis-seħħ. Ir-rieżami għandu jkun ibbażat 

fuq il-valutazzjoni tal-impatt tal-effetti 

soċjoekonomiċi u kulturali li dan ir-

Regolament għandu fuq l-iżvilupp u l-

identità tal-komunità Inuit u tal-

komunitajiet indiġeni l-oħra. Ir-rieżami 

għandu jindirizza wkoll l-effetti ta' dan ir-

Regolament fuq il-komunitajiet ta' mal-

kosta fejn il-kaċċa tal-foki tifforma parti 

mill-ġestjoni tar-riżorsi marittimi."  
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI 

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki 

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

Rapporteur għal opinjoni: Janusz Wojciechowski 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni 

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet u d-

deċiżjonijiet tad-WTO fir-rigward ta' żewġ derogi għall-projbizzjoni tal-kummerċ tal-prodotti 

mill-foki previsti mir-regolament ta' bażi: deroga tittratta dwar l-importazzjoni ta' prodotti 

mill-foki derivati minn kaċċa pprattikata biss bil-għan ta' ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-

baħar, mingħajr skop ta' qligħ u għal finijiet mhux kummerċjali ("id-deroga MRM"), u deroga 

għall-importazzjoni ta' prodotti minn foki ġejjin minn kaċċa pprattikata tradizzjonalment mill-

komunitajiet Inuit u komunitajiet indiġeni oħra ("id-deroga IC"). Meta jitqiesu l-impenji 

meħuda fil-qafas tad-WTO, il-proposta tal-Kummissjoni tissuġġerixxi li d-deroga MRM tiġi 

rtirata u li d-deroga IC tiġi adattata għall-esiġenzi tal-Korp għas-Soluzzjoni tat-Tilwim 

(ORD), billi tiġi stabbilita rabta bejn l-użu u r-rispett tal-benesseri tal-annimal u billi jiġu 

limitati l-kwantitajiet ta' prodotti derivati mill-foki li jistgħu jitpoġġew fis-suq. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Ħafna organizzazzjonijiet li jaħdmu favur il-protezzjoni tal-annimali u parti kbira tal-opinjoni 

pubblika ilhom żmien twil jitolbu li l-importazzjonijiet ta' prodotti mill-foki jiġu soġġetti għal 

limitazzjonijiet, u ma jaċċettawx li dawn l-annimali jiġu maqtula, ħafna drabi b'mod krudili u 

vjolenti għal skopijiet kummerċjali.  

Riċerki xjentifiċi jindikaw li l-foki huma annimali partikolarment intelliġenti u sensittivi, ħaġa 

li tiġġustifika aktar il-bżonn li jkunu protetti kontra l-moħqrija u t-tbatija. Għandu jiġi 

enfasizzat, barra minn hekk, li l-prodotti derivati mill-foki m'humiex importanti għall-

ekonomija tal-Unjoni Ewropea u li l-konsumaturi Ewropej jistgħu jgħaddu mingħajrhom. Fl-

istess ħin, għandu jittieħed kont tas-sitwazzjoni speċifika tal-komunitajiet Inuit u komunitajiet 
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indiġeni oħra, li għalihom il-kaċċa għall-foki tikkostitwixxi tradizzjoni antika.  Għalhekk, l-

importazzjoni ta' prodotti derivati mill-foki għandha tkun limitata għal prodotti minn kaċċa 

pprattikata minn dawn il-komunitajiet, filwaqt li dawn tal-aħħar ikunu obbligati jirrispettaw 

kemm jista' jkun l-ogħla standards umanitarji possibbli. Meta dawn jiġu rispettati, il-

Kummissjoni għandha tuża miżuri oħra mhux leġiżlattivi bil-ħsieb li tiffavorixxi t-tqegħid fis-

suq tal-prodotti kkonċernati.  

Il-kwistjoni tal-kontroll adegwat tar-rispett tal-limiti applikabbli għall-importazzjoni ta' 

prodotti derivati mill-foki hija punt kruċjali għaliex dan il-kontroll jista' jkun effikaċi biss jekk 

l-importaturi tal-prodotti kkonċernati jkunu obbligati jġibu prova tal-fatt li dawn ikunu ġejjin 

minn kaċċa pprattikata mill-komunitajiet imsemmija hawn fuq. Bl-introduzzjoni ta' rekwiżiti 

bħal dawn, il-leġiżlatur jinsisti favur direzzjoni kompatibbli mal-objettivi bażiċi tar-

Regolament, li huma msejsa fuq kunsiderazzjonijiet ta' ordini morali rigward il-kaċċa għall-

foki għal skopijiet kummerċjali. Huwa jqis ukoll li għandu jkun previst li tiġi introdotta b'mod 

temporanju, fil-livell Ewropew, projbizzjoni totali fuq l-importazzjoni ta' prodotti ġejjin mill-

foki minn pajjiżi terzi fejn il-kaċċa pprattikata hija manifestament kuntrarja għan-normi 

meħtieġa biex jitnaqqsu l-uġigħ, id-dwejjaq, il-biża' u forom oħra ta' tbatija tal-annimali li 

jkunu fil-mira ta' din il-kaċċa.  

 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) 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 

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

parti integrali mill-kultura u mill-identità 

tal-komunitajiet Inuit u ta' komunitajiet 

indiġeni oħra u tagħti kontribut kbir għall-

għajxien tagħhom, inkluż id-dritt tagħhom 

għall-iżvilupp u l-attivitajiet ekonomiċi. 

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

li ssir b'mod tradizzjonali mill-komunitajiet 

Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra, li 

hija meqjusa sostenibbli u ma tagħmilx 

ħsara lis-saħħa tal-popolazzjoni tal-foki, 

ma tqajjimx l-istess tħassib morali 



 

PE552.005v02-00 32/39 RR\1065025MT.doc 

MT 

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 

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. 

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 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. Minbarra 

dan, il-Konvenzjoni Nru 169 tal-ILO tal-

1989 dwar il-Popli Indiġeni u Tribali 

tenfasizza d-dritt tal-Popli Indiġeni għall-

awtodeterminazzjoni, u b’hekk id-dritt li 

jsegwu b’mod liberu l-iżvilupp 

ekonomiku, soċjali u kulturali tagħhom. 

Għal dawk ir-raġunijiet u bħala eċċezzjoni, 

ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 

jippermetti t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti 

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. 

 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-istess bħalma jiġri f'kaċċa oħra 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 

(3) L-istess bħalma jiġri f'kaċċa oħra 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 jsir bil-

kundizzjoni li dik il-kaċċa ssir b’mod 

sostenibbli li jnaqqas l-uġigħ, id-dwejjaq, 

il-biża’ jew forom oħra ta’ tbatija lill-

annimali kkaċċjati safejn ikun possibbli, 
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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. 

filwaqt li jiġu rrispettati l-għajxien 

tradizzjonali u l-ħtiġijiet ta’ sussistenza tal-

komunitajiet Inuit u komunitajiet indiġeni 

oħra u mingħajr periklu għall-ħabitat 

partikolari u l-ekosistema fl-intier tagħha. 

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. Biex terġa' tinbena 

l-fiduċja tal-konsumatur, il-Kummissjoni 

għandha tieħu passi kif xieraq biex 

tinforma lill-pubbliku dwar dan ir-

Regolament u l-eċċezzjoni magħmula 

minnu għall-prodotti li ġejjin mill-kaċċa 

magħmula mill-komunitajiet indiġeni. 

Għalhekk, meta jkun hemm provi 

materjali u wara konsultazzjoni mal-

entitajiet involuti, il-Kummissjoni għandha 

tkun tista’, f'każ li jkun hemm bżonn, 

tillimita l-kwantità permessa ta’ prodotti 

mill-foki jew tipprojbixxi li tali prodotti 

jitqiegħdu fis-suq meta jkunu permezz ta' 

metodi tal-kaċċa li jiksru l-prinċipji li 

jiffurmaw l-eċċezzjoni, dan sabiex tilqa' 

milli jsir użu ta' din l-eċċezzjoni minn 

prodotti li jirriżultaw minn kaċċa li ssir 

primarjament għal skopijiet kummerċjali. 

 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (3a) Sabiex jiġi żgurat kontroll effettiv tal-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 

għandu jiġi stabbilit il-prinċipju li r-

responsabilità biex jiġi pruvat li l-prodotti 

mill-foki mqiegħda fis-suq tal-Unjoni jiġu 
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minn kaċċa magħmula mill-komunitajiet 

Inuit jew indiġeni oħra għandha tkun 

f'idejn l-importaturi tal-prodotti. 

 

 

 

Emenda   4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Prodotti miksuba mill-foki kkaċċjati 

mill-komunitajiet Inuit jew minn 

komunitajiet indiġeni oħra ma 

għandhomx jitqiegħdu fis-suq sakemm 

ma jkunux suġġetti għal arranġament, 

jew akkumpanjati minn dokument, li 

jikkostitwixxi prova tal-oriġini tagħhom u 

l-konformità tagħhom ma' dan ir-

Regolament.  Għal dan l-għan, għandha 

tiġi introdotta tikketta sabiex jiġu 

ċċertifikati prodotti ta' dan it-tip li 

jirriżultaw mill-kaċċa meħtieġa biex jiġu 

ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ għajxien tal-

komunitajiet ikkonċernati u għalhekk ma 

ssirx primarjament għal skopijiet 

kummerċjali. 

 

 

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-

(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-
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livell tal-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. 

livell tal-esperti u mal-komunità tal-Inuit 

u komunitajiet indiġeni oħra kkonċernati. 

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 

Premessa 5b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Il-Kummissjoni għandu jkollha l-

possibbiltà li tkun flessibbli fir-reazzjoni 

tagħha għal informazzjoni affidabbli li l-

kaċċa għall-foki f’pajjiż terz partikolari 

tikser b’mod sfaċċat l-istandards stabbiliti 

li għandhom l-għan li jevitaw uġigħ, 

dwejjaq, biża’ u forom oħra ta’ tbatija 

għall-annimali. F’tali każijiet, il-

Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tintroduċi limitazzjoni jew projbizzjoni 

temporanja fuq l-importazzjoni ta’ 

prodotti mill-foki speċifiċi għall-kaċċa 

minn dak il-pajjiż. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1  

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. It-tqegħid fis-suq ta' prodotti mill-foki 

għandu jkun permess biss meta l-prodotti 

derivati mill-foki jirriżultaw minn kaċċa 

magħmula mill-Inuit u minn komunitajiet 

indiġeni oħra, diment li jkunu ssodisfati l-

1. It-tqegħid fis-suq ta' prodotti mill-foki 

għandu jkun permess biss meta l-

importatur jipprovdi l-evidenza meħtieġa 

li l-prodotti derivati mill-foki jirriżultaw 

minn kaċċa magħmula mill-Inuit u minn 
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kundizzjonijiet li ġejjin. komunitajiet indiġeni oħra, dment li jkunu 

ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin. 

 

Ġustifikazzjoni 

Il-fatt li l-importaturi jsiru responsabbli biex jagħtu l-evidenza li l-prodotti mill-foki li 

jimportaw jiġu minn sorsi awtorizzati jiżgura kontroll aktar effettiv tal-implimentazzjoni ta' 

dan ir-regolament. 

 

 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 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-

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. 

5. Jekk ikun hemm provi materjali li 

jissuġġerixxu li l-għadd ta’ foki kkaċċjati, 

il-kwantità ta’ prodotti mill-foki u 

mqiegħda fis-suq skont il-paragrafi 1 u 2, 

jew ċirkostanzi oħra huma tali li jipprovaw 

li l-kaċċa qed issir primarjament għal 

skopijiet kummerċjali, il-Kummissjoni, 

wara konsultazzjoni mal-entitajiet 

involuti, tingħata s-setgħa li tadotta atti 

delegati f’konformità mal-Artikolu 4 

sabiex tillimita jew tipprojbixxi t-tqegħid 

fis-suq ta’ prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa. 

 

 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1007/2009 

Artikolu 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Għandu jiddaħħal l-artikolu li ġej: 
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 “Artikolu 5a 

 Informazzjoni pubblika 

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom jieħdu miżuri xierqa biex 

jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti, 

inklużi l-uffiċjali tad-dwana fl-Istati 

Membri, u lill-pubbliku rigward l-aċċess 

għas-suq f’konformità mar-regoli legali 

applikabbli għall-prodotti mill-foki li 

jirriżultaw mill-kaċċa magħmula minn 

komunitajiet indiġeni skont l-

Artikolu 3(1).” 
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