
 

AD\1060617MT.doc  PE552.091v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

  

 PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019 

 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
 

2015/0028(COD) 

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 

 



 

PE552.091v02-00 2/14 AD\1060617MT.doc 

MT 

PA_Legam 



 

AD\1060617MT.doc 3/14 PE552.091v02-00 

 MT 

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 

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.  
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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. 

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 

(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 
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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. 

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). 

 

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 

(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 
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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.  

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 

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;  
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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' 

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. 

(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. 

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-



 

PE552.091v02-00 8/14 AD\1060617MT.doc 

MT 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 

(c) il-kaċċa ssir minn membru tal-

komunità b'mod li jieħu kont tat-

trattament xieraq tal-annimali u b'hekk 
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possibbli filwaqt li jiġu kkunsidrati l-

għajxien tradizzjonali u l-ħtiġijiet tas-

sussistenza tal-komunità.  

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-

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;  
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 (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' 

dan ir-Regolament. 

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

ma għandhiex iddgħajjef l-ilħuq tal-

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 
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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, 

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 
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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)." 

 

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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