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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Sfond 

Kaċċa għall-foki 

Il-foki jgħixu primarjament matul il-kosti ta' reġjuni polari, sottopolari u temperate. Jeżistu 33 
speċji ta' Pinnipeds, li minnhom 15-il speċji jiġu attwalment ikkaċċjati. Il-popolazzjoni 
kkaċċjata hija ta' madwar 15-16 il-miljun animal.

Kull sena madwar 900.000 foka jinqatlu f'kaċċa fuq scala kbira (numru mhux korrett għal qtil 
maqtugħ, mitluf jew mhux irrappurtat), li minnhom 60% jinqatly fil-Kanada, Greenland u n-
Namibja. In-Norveġja u r-Russja huma l-pajjiżi prinċipali l-oħrajn li jwettqu kaċċa 
kummerjali għall-foki fuq skala kbira. Fi ħdan il-Komunità l-Isvezja, il-Finlandja u r-Renju 
Unit (l-Iskozja) jipprattikaw kaċċa għall-foki fuq skala żgħira, l-aktar għal raġunijiet ta' 
mmaniġġjar ta' stokkijiet tal-ħut u bħala forma ta' kontroll għall-ħsara li jagħmlu. 

Il-prodotti mill-foki qed jiġu kkummerċjalizzati fil-Komuità u barra minnha. 

Tħassib pubbliku li qed jiżdied

Il-foki huma annimali li jistgħu jħossu l-uġigħ, dwejjaq, biża’ u forom oħra ta’ tbatija. Il-
metodi użati għall-kaċċa huma spiss meqjusa bħala inumani u krudili. Fil-fatt l-aspetti ta' 
benesseri tal-annimali fil-konfront tal-kaċċa għall-foki qajjem tħassib sinifikanti fort il-
pubbliku fl-aħħar snin:

(1) Diversi sondaġġi tal-opinjonijiet Wkoll fuq livell internazzjonali, anke f'pajjiżi li 
jikkaċċjaw il-foki, l-oppożizzjoni kontra l-kaċċa kummerċjali tal-foki hija sinifikanti.

(2) Sabiex jirrispondu għat-tħassib taċ-ċittadini tagħhom dwar il-benesseri tal-annimali 
diversi Stati Membri tal-UE diġà adottaw leġiżlazzjoni sabiex jipprojbixxu l-kummerċ fi 
prodotti tal-foka, filwaqt li oħrajn qed jippreparaw leġiżlazzjoni fl-istess direzzjoni. Fil-livell 
internazzjonali, pajjiżi oħrajn ħadu azzjonijiet simili li huma fil-parti l-kbira bbażati fuq 
morali pubblika u kunsuderazzjonijiet etiċi relatati mal-benesseri tal-annimali. L-Istati Uniti 
pereżempju inkludiet projbizzjoni fl- Marine Mammal Protection Act tagħha tal-1972.  

(3) Bl-adozzjoni tad-dikjarazzjoni bil-miktub 38/2006 (b'425 firma) fis-26 ta' Settembru 2006, 
il-Parlament Ewropew talab għall-projbizzjoni tal-importazzjoni, l-esportazzjoni u l-bejgħ tal-
prodoti kollha li ġejjin mill-foki arpa u mill-foki hooded, filwaqt li jiġi żgurat li r-regolament 
ma jkollux impatt fuq il-kaċċa tradizzjoniali għall-foki tal-Inuit.  

(4) Wara li wettqet evalwazzjoni tal-impatt, il-Kummissjoni Ewropea ippubblikat il-proposta 
tagħha għal regolament fit-23 ta' Lulju 2008. Skont l-Artikoli 95 u 133 tat-Trattat, l-abozz tar-
regolament jipprevedi projbizzjoni fuq il-Kummerċ, b'eżentazzjoni għall-komunitajiet Inuit.
Madanakollu ir-regolament kien jipprovdi wkoll għal derogi sinifikanti li jippermettu 
kummerċ fi prodotti tal-foki li jinkisbu mingħajr ma' l-annimal jgħaddi minn dwejjaq u tbatija 
li żejda.
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2. Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Projbizzjoni totali-{}-

Il-kaċċa għall-foki isseħħ f'zoni remoni, wiesgħa u diffiċilment aċċessibbli, f'kundizzjonijiet 
estremi tat-temp u fuq silġ instabbli. Kull sena osservaturi indipendenti jixhdu li dawn il-
kundizzjonijiet joħolqu ostaklu serju għall-hekk imsejħa il-proċedura fi tliet passi (sturdiment, 
iċċekkjar, ħruġ tad-demm). L-opinjoni tal-EFSA tikkonferma dan. Barra minn hekk, l-istess 
kundizzjonijiet mhux verifikabbli jagħmlulha kważi impossibbli li jkun hemm monitoraġġ u 
infurzar minn awtoritajiet responsabbli.  Il-fatt li dawk l-istess awtoritajiet għandhom 
jipprovdu ċertifikati u tikketti joħloq ħafna problemi prattiċi u jonqos milli jissodisfa r-
rekwiżiti li qed jitolbu ċ-ċittadini Ewropej u l-Parlament Ewropew. Ir-rapporteur għalhekk 
jikunsidra li l-proposta tal-Kummissjoni ma tistax tiġi infurzata u għalhekk jargumenta li l-
moral pubbliku Ewropew jista' jiġi protett biżżejjed biss minn projbizzjoni sħiħa tal-prodotti 
tal-foka b'eċċezzjoni limitata għall-komunitajiet Inuti, b'konformità mat-talba tal-Parlament 
fl-2006.  Barra minn hekk, huwa biss l-ogħla livell ta' ħarsien tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
eżistenti, li jagħti leġittimità lill-armonizzazzjoni proposta.  

Objettiv maqsum fi tlieta

Ir-rapporteur jemmen bis-sħiħ li projbizzjoni totali fuq il-prodotti tal-foka b'eżentazzjoni 
limitata għall-komunitajiet Inuit jista' jkun ġustifikat fuq il-bażi tal-objettiv maqsum fi tlieta li 
ġej:

(1) Il-moral pubbliku hija biss projbizzjoni totali li tissodisfa it-tħassib muri b'mod wiesa' iċ-
ċittadini Ewropej;

(2) Il-Benesseri ta’ l-annimali: il-miżuri proposti jimmiraw li jtemmu l-metodi ta' kaċċa 
meqjusa bħala krudili;

(3) Tħassib ambjentali: il-prevenzjoni tal-qerda tal-popolazzjoni tal-foki l-possibilità tal-
estinsjoni tal-ispeċi. Il-qabda totali permessa (it-TAC) tal-kaċċa kummerċjali tal-lum hijaaktar 
mil-limti sostenibbli. U t-TAC mhux ikkoreġut għal qtil maqtugħa, mitluf u mhux rappurtat. 
Flimkien ma' dan, it-theddida l-ġdid tal-bidla fil-klima u t-tisħin dinji jista' jwassal għal żieda 
fil-mewt tal-frieħ.

Proposti konkreti 

Ir-rapporteur għalhekk jipproponi li d-derogi jitħassru mill-proposta tal-Kummissjoni u li 
tintalab projbizzjoni kummerċjali sħiħa fuq il-prodotti tal-foki.  Barra minn dan, hija 
tipproponi li l-eżentazzjoni għall-Inuit jiġu ssikkati.  Dan it-tip eżentazzjoni hija 
internazzjonalment aċċettata pereżempju fil-Kummissjoni Internazzjonali tal-Kaċċa għall-
Balieni, il-Marine Mammal Act tal-Istati Uniti u leġiżlazzjonijiet nazzjonali varji fl-UE-27.  
Billi l-proposta tiġi konformi mal-leġiżlazzjoni eżistenti fl-Istati Uniti, dan jista' jwassal għal 
sistema internazzjonali koerenti kontra l-kaċċa tal-foki.    
Fir-rigward tal-possibilità ta' Panel tad-WTO, ir-rapporteur jemmen li l-projbizzjoni tista' tiġi 
ġustifikata skont l-artikolu XX(a) tal-GATT (ħarsien tal-morali pubblika), billi t-tħassib 
morali tal-pubbliku Ewropew intwera u ġie dokumentat b'mod wiesa' u m'hemm ebda miżura 
ta' restruzzjoni tal-kummerċ vijabbli li tindirizza dawn it-tħassib b'mod xieraq. Projbizzjoni li 
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tpplika bl-istess mod kemm għall-Istati Membri u kemm għal partijiet terzi hija 
nondiskriminatorja. Sal-lum għad m'hemm ebda ġurisprudenza tad-WTO disponibbli f'dan il-
qasam. Dan, madanakollu, huwa argument dgħajjef għall-adozzjoni ta' miżuri li ma jistgħux 
jiġu infurzati, minflok l-għażla ta' projbizzjoni totali. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emendi 1

Proposta għal Regolament
Premessa  10

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(10) Il-projbizzjonijiet varji previsti f’dan 
ir-Regolament għandhom iwieġbu għat-
tħassib dwar il-benessri tal-annimali 
espress mill-membri tal-pubbliku fir-
rigward tat-tqegħid fis-suq Komunitarju, 
inkluż aktar importazzjoni minn pajjiżi 
terzi, ta’ prodotti mill-foki miksuba minn 
forki li setgħu ma nqatlux u nselħu 
mingħajr uġigħ, dwejjaq u forom oħra ta’ 
tbatija evitabbli.

(10) Il-projbizzjonijiet varji previsti f’dan 
ir-Regolament għandhom iwieġbu għat-
tħassib dwar il-benessri tal-annimali u 
potenzjalment ta' konservazzjoni espress 
mill-membri tal-pubbliku fir-rigward tat-
tqegħid fis-suq Komunitarju, inkluż aktar 
importazzjoni minn pajjiżi terzi, ta’ 
prodotti mill-foki miksuba minn forki li 
setgħu ma nqatlux u nselħu mingħajr 
uġigħ, dwejjaq u forom oħra ta’ tbatija 
evitabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Tħassib dwar il-benesseri tal-annimali u ta' konservazzjoni potenzjali taċ-ċittadini Ewropej 
huma turija tal-morali pubblika Ewropea.   Billi dawn jiffurmaw parti importanti mill-bażi 
tar-raġuni għal dan ir-Regolament, it-tnejn għandhom jissemmew.
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Emendi 2

Proposta għal Regolament
Premessa  11

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(11) Huwa xieraq, madankollu, li tkun 
prevista l-possibbiltà ta’ derogi mill-
projbizzjoni ġenerali tat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni jew l-esportazzjoni fil-
Komunità ta’ prodotti mill-foki sakemm 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet xierqa msejsa 
fuq kunsiderazzjonijiet tal-benessri tal-
annimali. Għalhekk, għandhom 
jingħataw kriterji ta' konformità li bihom 
jiġi żgurat lil-foki jinqatlu u jinselħu 
mingħajr ma jgħaddu minn uġigħ, 
dwejjaq u forom oħra ta' tbatija evitabbli 
Kwalunkwe tali deroga għandha tingħata 
fuq livell Komunitarju ħalli jkunu 
applikabbli kundizzjonijiet uniformi 
madwar il-Komunità fir-rigward tal-
kummerċ speċifikament permess skont 
dawk id-derogi u l-operat tajjeb tas-suq 
intern jiġi ppreservat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta'  din i-Premessa huwa konsegwenza loġika tat-tħassir ta' derogazjonijiet possibli 
mir-Regolament.l Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4 u ta' wara.

Emendi 3

Proposta għal Regolament
Premessa  12

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(12) Il-prodotti mill-foki għandhom biss 
jitqiegħdu fis-suq, jiġu impurtati, jgħaddu 
bi tranżitu, jew esportati jekk jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet previsti għal dak il-għan 
f’dan ir-Regolament. Madankollum, jekk 
jitqiegħdu fis-suq, jiġu impurtati jew 

imħassar
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esportati skont deroga mogħtija skont dan 
ir-Regolament, il-prodotti mill-foki se 
jkollhom jikkonformaw ukoll mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti, inkluż 
dispożizzjonjiet dwar is-saħħa ta’ u s-
sikurezza tal-ikel u l-għalf, kif xieraq. 
Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa 
l-obbligi skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli 
tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti 
sekondarji tal-annimali mhux maħsuba 
għall-konsum1 uman dwar ir-rimi ta’ 
prodotti mill-foki għall-raġunijiet ta’ 
saħħa pubblika u tal-annimali.
1ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1. Ir-Regolament kif 
emendata l-aħħar mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 523/2008 tal-
11 ta’ Ġunju 2008 (ĠU L 153, 12.6.2008, p. 23).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta'  din i-Premessa huwa konsegwenza loġika tat-tħassir ta' derogazjonijiet possibli 
mir-Regolament.l Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4 u ta' wara.

Emendi 4

Proposta għal Regolament
Premessa  13

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(13) L-interessi ekonomiċi u soċjali 
fundamentali tal-komunitajiet Inuit li 
tradizzjonalment jikkaċċaw il-foki bħala 
mezz biex jiggarantixxu l-għixien tagħhom 
ma għandhomx jiġu affettwati b’mod 
avvers. Il-kaċċa hija parti integrali mill-
kultura u l-identità tal-membri tas-soċjetà 
tal-Inuit. Tirrappreżenta sors ta’ dħul u 
tikkontribwixxi għall-għixien tal-kaċċatur. 
Għalhekk, prodotti mill-foki derivati minn 
kaċċa mwettqa tradizzjonalment mill-
komunitajiet Inuit u li jikkontribwixxu 

(13) L-interessi ekonomiċi u soċjali 
fundamentali tal-komunitajiet Inuit li 
tradizzjonalment jikkaċċaw il-foki bħala 
mezz biex jiggarantixxu l-għixien tagħhom 
ma għandhomx jiġu affettwati b’mod 
avvers. Il-kaċċa hija parti integrali mill-
kultura u l-identità tal-membri tas-soċjetà 
tal-Inuit. Tirrappreżenta sors ta’ dħul u 
tikkontribwixxi għall-għixien tal-kaċċatur. 
Għalhekk, prodotti mill-foki derivati minn 
kaċċa mwettqa tradizzjonalment mill-
komunitajiet Inuit għal skopijiet ta' 
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għall-għixien tagħhom ma għandhomx 
għalhekk ikunu koperti bil-projbizzjonijiet 
previsti f’dan ir-Regolament.

għixien  ma għandhomx għalhekk ikunu 
koperti bil-projbizzjonijiet previsti f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

IL-kliem "għal skopijiet ta' għixien" huwa aktar preċiż mill-kliem tal-proposta u huwa anke 
konformi mal-kliem tal-Marine Mammal Protection Act tal-Istati Uniti.

Emendi 5

Proposta għal Regolament
Premessa  14

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(14) Rekwiżiti xierqa għandhom ikunu 
previsti biex jiġi żgurat li d-derogi għall-
projbizzjonijiet tal-kummerċ jkunu jistgħu 
jiġu infurzati kif xieraq skont dan ir-
Regolament. Għal dan il-għan, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet dwar l-
iskemi taċ-ċertifikazzjoni kif ukoll dwar it-
tikkettar u mmarkar. L-iskemi taċ-
ċertifikazzjoni għandhom jiżguraw li l-
prodotti mill-foki li jkunu ċertifikati li 
ġejjin minn foki jkunu nqatlu u nselħu 
skont ir-rekwiżiti xierqa, li jkunu infurzati 
effikaċement, u li l-għan tagħhom huwa li 
jiġi żgurat li l-foki jinqatlu u jinselħu 
mingħajr ma jinħolqilhom uġigħ, dwejjaq 
u kwalunkwe forma oħra ta’ tbatija 
evitabbli.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta'  din il-Premessa huwa konsegwenza loġika tat-tħassir ta' derogazjonijiet possibli 
mir-Regolament.l Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4 u ta' wara.
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Emendi 6

Proposta għal Regolament
Premessa  16

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(16) Partikolarment, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-
miżuri kollha neċessarji biex tiżgura li l-
proċeduri jkunu fis-seħħ li jippermettu l-
applikazzjonijiet għal derogi mill-
projbizzjonijiet għall-kummerċ stipulati 
f’dan ir-Regolament li għandhom jiġu 
sottomessi u pproċessati b’mod effiċjenti
kif ukoll biex tiżgura l-implimentazzjoni 
xierqa tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament dwar l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni u tikkettar u mmarkar. 
Billi dawk il-miżuri huma ta’ skop ġenerali 
u huma maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, fost l-oħrajn, billi 
jissupplimentawh b’elementi mhux 
essenzjali ġodda, dawn għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tiddeċiedi 
dwar derogi mill-projbizzjonijiet tal-
kummerċ skont dan ir-Regolament, 
sospensjoni jew revoka tagħhom. Billi 
dawk il-miżuri huma adottati biex 
jiżguraw il-ġestjoni tal-iskema prevista 
f’dan ir-Regolament u japplikaw għall-
każijiet individwali, dawn għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ ġestjoni 
prevista fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

(16) Partikolarment, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-
miżuri kollha neċessarji biex tiżgura li l-
proċeduri jkunu fis-seħħ biex jiġi żgurat li 
jkun hemm implimentazzjoni xierqa tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
dwar rekwiżiti ta' evidenza tal-oriġini tal-
prodotti tal-foka Inuit. Billi dawk il-miżuri 
huma ta’ skop ġenerali u huma maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, inter alia, billi 
jissupplimentawh b’elementi mhux 
essenzjali ġodda, dawn għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem "rekwiżiti ta' evidenza tal-oriġini tal-prodotti tal-foka Inuit" huwa konformi mal-
Artikolu(3). Barra minn dan, it-tħassir huwa konsegwenza loġika tat-tħassir ta' 
derogazjonijiet possibli mir-Regolament. Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4 u ta' wara.
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Emendi 7

Proposta għal Regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
armonizzati dwar it-tqegħid fis-suq u l-
importazzjoni, it-tranżitu, jew l-
esportazzjoni tal-prodotti mill-foki fil-
Komunità Ewropea.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
armonizzati dwar il-projbizzjoni, it-tqegħid 
fis-suq u l-importazzjoni, it-tranżitu, jew l-
esportazzjoni tal-prodotti mill-foki fil-
Komunità Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-kliem "il-projbizzjoni" ġġib is-suġġet f'konformità mal-bidliet proposti mir-
rapporteur għall-proposta, i.e. it-tħassir tad-derogazzjonijiet.

Emendi 8

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1. ‘foka’ tfisser xempju ta’ Pinnipedi li 
tappartjeni għall-ispeċijiet elenkati fl-
Anness I;

1. 'foka' tfisser l-speċji kollha  ta’ 
Pinnipedi (Phocidae, Otariidae u 
Odobenidae);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-foki kollha. Għalhekk id-definizzjoni hija adattata, 
skont it-tħassir propost tal-Anness I.
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Emendi 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

7. ‘applikazzjoni ta’ talba għal deroga’ 
tfisser pajjiżi, inkluż Stati Membri, li 
jitolbu deroga mill-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament li fit-territorju tagħhom jew li 
taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom il-foki li 
minnhom isiru l-prodotti mill-foki, ikunu 
jinqatlu u jinselħu, kif ukoll il-pajjiż li 
taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu jaqgħu l-
persuni li joqtlu u jisolħu l-foki, fejn il-
qtil u s-slieħ isir fit-territorju ta’ pajjiż 
ieħor. Meta jiġu adottati l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 5(5), il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’konformità mal-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament, taħt liema kundizzjonijiet 
entitajiet li mhumiex pajjiżi għandhom 
jiġu inklużi. .

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta'  din il-Premessa huwa konsegwenza loġika tat-tħassir ta' derogazjonijiet possibli 
mir-Regolament. Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4 u ta' wara.

Emendi 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – punt 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

7a. 'kaċċa li ssir b'mod tradizzjoniali' 
tfisser il-kaċċa mhux kummerċjali tal-foki 
li tradizzjonalment iwettqu l-komunitajiet 
Inuit. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni l-ġdida tiċċara l-eżentazzjoni tal-komunitajiet Inuit, stipulata fl-Artikolu 
3(2).

Emendi 11

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – punt 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

7b. 'skopijiet ta għixien' tfisser l-użi tipiċi 
u tradizzjonali tal-komunitajiet Inuti tal-
prodotti tal-foki għall-użu personali dirett 
jew għall-konsum tal-familja bħal ikel, 
għata, fjuwil, ħwejjeġ, għodod; biex isiru 
jew jinbiegħu prodotti manwali 
magħmulin minn prodotti sekondarji 
meħuda minn foki għall-użu personali 
jew għall-konsum mill-familja; u għall-
iskambju ta' foki jew tal-partijiet tagħhom 
jekk l-iskambju jkun ta' natura limitata u 
mhux kummerċjali, jew għall-
kondiviżjoni bl-iskop ta' usu personali u 
għall-konsum mill-familja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni l-ġdida tiċċara l-eżentazzjoni għall-Komunitajiet Inuit, stipulata fl-
Artikolu 3(2) u hija konformi mal-Marine Mammal Protection Act tal-Istati Uniti.

Emendi 12

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-prodotti mill-foki li jirriżultaw minn 
kaċeċ tradizzjonalment imwettqa mill-
komunitajiet Inuit u li jikkontribwixxi 

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-prodotti mill-foki li jirriżultaw minn 
kaċeċ tradizzjonalment imwettqa mill-
komunitajiet Inuit għal skopijiet ta' 
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għall-għixien tagħhom. għixien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

IL-kliem "għal skopijiet ta' għixien" huwa aktar preċiż mill-kliem tal-proposta u huwa anke
konformi mal-kliem tal-Marine Mammal Protection Act tal-Istati Uniti. 

Emendi 13

Proposta għal Regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Artikolu 4 imħassar
Il-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq, l-
importazzjon, it-tranżitu u l-esportazzjoni
1. Minkejja l-Artikolu 3(1), it-tqegħid fis-
suq u l-importazzjoni, it-tranżitu, jew l-
esportazzjoni tal-prodotti mill-foki fil-
Komunità għandu jitħalla fejn il-
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:
(a) ikunu nkisbu minn foki maqtula u 
misluħa f’pajjiż fejn, jew persuna li 
għaliha, huma applikabbli 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi adegwati jew 
rekwiżiti oħra li jiżguraw li l-foki jinqatlu 
u jinselħu mingħajr ma jinħolqilhom 
uġigħ, dwejjaq u kwalunkwe forma oħra 
ta’ tbatija evitabbli;
(b) id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew ir-
rekwiżiti l-oħra msemmija fil-punt (a) 
ikunu infurzat effikaċement mill-
awtoritajiet rilevanti; 
(c) ikun hemm fis-seħħ skema xierqa li 
permezz tagħha l-prodotti tal-foki, inkluż 
il-ġlud tal-foki u materjali oħra mhux 
maħduma derivati mill-foki użati għall-
manifattura ta’ prodotti mill-foki, ikunu 
ċertifikati li ġejjin mill-foki li għalihom 
japplikaw il-kundizzjonijiet fil-punti (a) u 
(b); u
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(d) is-sodisfar tal-kundizzjonijiet stipulati 
fil-punti (a), (b) u (c) ikun evidenzjat:
(i) b’ċertifikat, u
(ii) b’tikketta jew marka, fejn ċertifikat 
ma jkunx biżżejjed biex jiġi żgurat l-
infurzar xieraq ta’ dan ir-Regolament,
skont l-Artikoli 6 u 7.
2. L-Istati Membri ma għandhomx 
iċaħħdu t-tqegħid fis-suq, l-importazzjoni 
u l-esportazzjoni tal-prodotti mill-foki li 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. 
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Emendi 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Artikolu 5 imħassar
Id-derogi

1. L-applikanti li jitolbu deroga li juru 
għas-sodisfazzjoni tal-Kummissjoni li l-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 4(1) 
jintlaħqu għandhom jingħataw deroga.
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2. Il-Kummisjoni għandha tivvaluta s-
sodisfar tal-kundizzjonijiet stipulati fil-
punt (a) tal-Artikolu 4(1) abbażi tal-
kriterji stipulati fl-Anness II.terji stipulati 
fl-Anness II.
3. Derogi mogħtija skont il-paragrafu 1 
għandhom jiġu sospiżi jew revokati fejn 
kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet 
imsemmija f’dan il-paragrafu ma 
jibqgħux issodisfati.
4. Il-Kummissjoni għandha tagħti derogi, 
u tiddeċiedi dwar is-sospensjoni jew ir-
revoka tagħhom, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 9(2).
5. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri kollha neċessarji biex timplimenta 
dan l-Artikolu, bħal miżuri dwar l-
applikazzjoni li għandha tiġi sottomessa 
għand il-Kummissjoni, inkluż ir-rekwiżiti 
evidenzjarji, sabiex tinkiseb id-deroga. 
B’dan, il-Kummissjoni tkun qed tqis il-
kundizzjonijiet differenti li jistgħu 
jokkorru fit-territorji tal-pajjiżi differenti.
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissuplimentawh, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 9(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4. 
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Emendi 15

Proposta għal Regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Artikolu 6 imħassar
Iċ-ċertifikati

1. Iċ-ċertifikati msemmija fl-
Artikolu 4(1)(d)(i) għandhom jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet minimi li ġejjin:
(a) għandhom juru l-informazzjoni kollha 
rilevanti neċessarja għall-attestazzjoni li l-
prodott jew prodotti mill-foki li għalihom 
jirreferu jissodisfaw il-kundizzjoni fl-
Artikolu 4(1)(c); and
(b) għandhom jiġu vvalidati minn korp 
indipendenti jew awtorità pubblika li 
tattesta l-preċiżjoni tal-informazzjoni li 
jikkontjenu.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri kollha neċessarji biex timplimenta 
dan l-Artikolu. Partikolarment, tista’ 
tispeċifika l-informazzjoni li għandha 
tintwera u r-rekwiżiti evidenzjarji li 
għandhom jiġu sottomessi għall-
attestazzjoni li l-kundizzjonijiet stipulati 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ġew 
issodisfati.
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissuplimentawh, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 9(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikoli 4 u 5. Kif stipulat fl-Artikolu 3(3) il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-miżuri neċessċrji kollha għall-implimentazzjoni tal-eżentazzjoni għall-Komunitajiet 
Inuit, inklużi rekwiżiti ta' evidenzi relatati mal-prova tal-oriġini tal-prodotti tal-foka Inuit. 
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Emendi 16

Proposta għal Regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Artikolu 7 imħassar
It-tikkettar u l-immarkar

1. It-tikketta jew il-marka msemmija fl-
Artikolu 4(1)(d)(ii) għandhom jitwaħħlu 
b’mon intelleġibbli, indelibbli u viżibbli.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri kollha neċessarji biex timplimenta 
dan l-Artikolu, bħal miżuri li jispeċifikaw 
il-kundizzjonijiet li l-marka u t-tikketta 
għandhom jissodisfaw u ċ-ċirkostanzi li 
fihom għandhom jitwaħħlu. Dawk il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissuplimentawh, għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 9(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikoli 4, 5 u 6.

Emendi 17

Proposta għal Regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Artikolu 8 imħassar
Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni tista’ temenda l-annessi. 
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
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msemmija fl-Artikolu 9(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir propost tal-Annessi jagħmel dan l-Artikolu supwerfluwu.

Emendi 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 4 u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/469/KE għandu japplika, 
billi jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8 tiegħu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5(4) irrefera għall-Artikolu 9(2). Billi l-Artikolu 5(4) tħassar l-Artikolu 9(2) jiġi 
superfluwu.

Emendi 19

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni kull ħames snin rapport dwar 
l-azzjonijiet meħuda biex jinfurzaw dan ir-
Regolament.

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni, fi żmien tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament u 
wara kull ħames snin rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda biex jinfurzaw dan ir-
Regolament

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Li jintbagħat rapport kull 5 snin jidher il-bogħod wisq.

Emendi 20

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 - paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

2. Abbażi tar-rapporti msemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fi żmien tnax-il xahar minn 
tmiem il-perjodu tar-rappurtar konċernat.

2. Abbażi tar-rapporti msemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fi żmien tnax-il xahar minn 
tmiem kull perjodu tar-rappurtar konċernat.

Or. en

Emendi 21

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 - sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

L-Artikoli 3 u 4 għandhom japplikaw 6 
xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tar-
Regolament sakemm il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-
Artikoli 3(3), 5(5), 6(2) u 7(2) ma jkunux 
fis-seħħ f’dik id-data, u f’dak il-każ 
għandhom ikunu applikabbli fil-jum wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ dawk il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni.

L-Artikolu 3 għandu japplika 6 xhur wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament .

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dan l-Artikolu qed jiġi emendat b'konformità mat-tħassir ta' derogazzjonijiet possibbli.
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Emendi 22

Proposta għal Regolament
Annex I

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

ANNESS I imħassar
Speċijiet tal-Pinnipedi msemmija fl-
Artikolu 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Emenda dwar l-Artikolu 2(1), dan ir-regolament għandu japplika għall-
ispeċijiet kollha ta' Pinnipedi. Anness I għalhekk huwa superfluwu. 
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Emendi 23

Proposta għal Regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

ANNESS II imħassar
Kriterji għal valutazzjoni tal-adegwatezza 
tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u rekwiżiti 
oħra fis-seħħ imsemmija fl-Artikolu 5(2)

1. PRINĊIPJI TAL-BENESSERI TAL-
ANNIMALI:
Il-prinċipji tal-benessri tal-annimali kienu 
speċifikati fil-leġiżlazzjoni applikabbli jew 
rekwiżiti oħra. 
2. GĦODOD GĦALL-KAĊĊA:
Il-karatteristiċi tal-armi użati biex 
jinqatlu l-foku huma speċifikati. Huwa 
espliċitu fil-leġiżlazzjoni jew rekwiżiti 
oħra li l-armi permessi għall-istordament 
u/jew il-qtil tal-friegħ u liema huma 
permessi għall-istordament u/jew qtil tal-
foki adulti.
3. IL-VERIFIKA TAL-
INSENSITTIVITÀ U L-MEWT BL-UŻU 
TA’ METODI TA’MONITORAĠĠ 
XIERQA:
Huma mfissra rekwiżiti speċifikament 
għal-metodi ta’ monitoraġġ xierqa li 
jobbligaw lill-kaċċatur jivverifika li l-foka 
tkun irrevokabbilment inkonxja qabel ma 
jiżvinaha u qabel ma jkompli bil-foka li 
jmiss.
4. L-IŻVINAR TA’ ANNIMALI 
STORDUTI:
L-iżvinar tal-annimali kollha huwa 
rekwiżit direttament wara l-istordament 
adegwat, jiġifieri, qabel ma l-kaċċatur 
imur biex jistordi foka oħra.
5. KUNDIZZJONIJIET GĦALL-
KAĊĊA: 
Huma speċifikati rekwiżiti biex jiġi żgurat 
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li l-foka u/jew il-kaċċatur ikunu stabbli 
biżżejjed u li l-mira tkun tista’ tiġi 
viżwalizzata kif xieraq. Fatturi oħra, 
rilevanti għall-kaċċa inkwistjoni, huma 
rregolati wkoll.
6. TAĦRIĠ GĦALL-KAĊĊATURI: 
Livell definit ta’ għarfien u abbiltà tal-
kaċċatur rigward il-bijoloġija tal-foka, il-
metodi tal-kaċċa u l-proċedura fi "tliet 
stadji", hawn taħt użu prattiku tal-għodod 
tal-kaċċa, bħat-testijiet tal-isparar huma 
rekwiżiti. Il-proċedura fi "tliet stadji" hija 
metodu ta’ daqqiet/sparar effikaċi, 
mornitoraġġ effikaċi (bl-applikazzjoni tar-
rifless tat-teptip jew tal-palpitazzjoni tal-
għadam tar-ras, li l-annimal huwa 
irriversibbilment inkonxju jew mejjet), u 
żvinar effettiv sabiex jiġi żgurat li l-foka 
nqatlet mingħajr uġigħ, dwejjaq u tbatija 
evitabbli.
7. MONITORAĠĠ INDIPENDENTI: 
Hija prevista sistema ta’ monitoraġġ u 
osservazzjoni tal-kaċċa, li tiżgura 
superviżjoni regolari tal-kaċċa u l-
indipendenza tal-ispetturi.
8. POSSIBBILTÀ TAL-MONITORAĠĠ 
MINN PARTI TERZA: 
Huwa possibbli li parti terza timmonitorja 
l-kaċċa, b’ostakli amministrattivi jew 
loġistiċi minimi.
9. ĦTIĠIJIET TA' RAPPORTAR: 
Huma previsti rekwiżiti ċari dwar ir-
rappurtar immirati kemm għall-kaċċaturi 
kif ukoll l-ispetturi, li jkopru fejn u meta 
l-annimali jinqatlu u liema armi u 
munizzjoni jintużaw. Il-firxa ta’ fatturi 
ambjentali rilevanti għandha tiġi 
rrappurtata wkoll.
10. SANZJONIJIET U KONFORMITÀ: 
Informazzjoni statistika dwar il-kaċċa, 
waqtiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
rekwiżiti applikabbli u azzjonijiet ta’ 
infurzar relatat ikunu kkumpilati u 
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sistemizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi d-dispożizzjoni għal derogi possibbli tħassar, m'hemmx ħtieġa għall-ħolqien ta' kriterji 
għall-evalwazzjoni tad-dispożizzjonijiet leġażlattivi u rekwiżiti oħrajn. 

Cf. Ġustifikazzjoni tal-Artikolu 4 u ta' wara.
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