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7.11.2018 A8-0337/105 

Emenda  105 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-mortalità mis-sajd fil-mira 

għandha tintlaħaq mill-aktar fis possibbli 

u fuq bażi progressiva u inkrimentali sal-

2020 għall-istokkijiet ikkonċernati u, 

wara dak iż-żmien, għandha  tinżamm fil-

meded stabbiliti fl-Anness I u 

f'konformità mal-għanijiet stabbiliti fl-

Artikolu 3(1). 

1. Skont l-Artikolu 16(4) tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, meta l-

Kunsill jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-

sajd għal kull stokk, li jibdew fil-

kampanja tas-sajd 2021, huwa għandu 

jistabbilixxi dawk l-opportunitajiet b'tali 

mod li jikkorrispondu mal-bijomassa tal-

istokk stmata f'eċċess ta' MSY B-

escapement, iżda vinkolata b'tali mod li l-

mortalità  mis-sajd ma tkunx ogħla minn 

F-cap. 

Il-proporzjon tat-tneħħija ta' bijomassa 

ta' stokk f'eċċess ta' MSY B-escapement 

għandu jiġi stabbilit fuq bażi annwali 

mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u 

Ekonomiku għas-Sajd, bil-għan li l-qabda 

permissibbli tirriżulta fi probabbiltà ta' 

inqas minn 5 % li l-bijomassa ta' stokk 

riproduttiv tkun inferjuri għall-Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Emenda  106 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta l-parir xjentifiku jindika li l-

bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' 

kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet 

ikkonċernati tkun taħt il-limitu tal-punt ta' 

referenza tal-bijomassa tal-istokk 

riproduttiv (Blim) kif stabbilit fil-

kolonna B tal-Anness II ta' dan ir-

Regolament, għandhom jittieħdu iktar 

miżuri ta' rimedju biex ikun żgurat li l-

istokk ikkonċernat jerġa' jitla' malajr għal 

livelli li jkunu 'l fuq minn dak li jista' 

jipproduċi l-MSY. B'mod partikulari, 

b'deroga mill-Artikolu 4(2) u (4), dawk il-

miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu s-

sospensjoni tas-sajd li jkollu fil-mira lill-

istokk ikkonċernat u t-tnaqqis ix-xieraq 

tal-opportunitajiet tas-sajd. 

3. Meta l-parir xjentifiku jindika li l-

bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' 

kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet 

ikkonċernati tkun taħt il-limitu tal-punt ta' 

referenza tal-bijomassa tal-istokk 

riproduttiv (Blim), għandhom jittieħdu iktar 

miżuri ta' rimedju biex ikun żgurat li l-

istokk ikkonċernat jerġa' jitla' malajr għal 

livelli li jkunu 'l fuq minn dak li jista' 

jipproduċi MSY B-escapement. B'mod 

partikulari, b'deroga mill-Artikolu 4(1), 

dawk il-miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu 

t-tnaqqis ta' opportunitajiet tas-sajd 

biżżejjed biex il-livelli tal-istokkijiet 

jerġgħu jilħqu dak tal-MSY B-escapement 

għas-sena ta' wara, jew, jekk neċessarju, 

is-sospensjoni tas-sajd li jkollu fil-mira lill-

istokk ikkonċernat. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Emenda  107 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-punti ta' referenza għall-

konservazzjoni għas-salvagwardja tal-

kapaċità riproduttiva kollha tal-istokkijiet 

ikkonċernati se jintalbu fuq bażi annwali 

mingħand l-STECF skont dan il-pjan: 

 (a) MSY B-escapement; 

 (b) Blim; 

 (c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Emenda  108 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-parir xjentifiku jindika li hemm 

bżonn ta' azzjoni ta' rimedju biex tkun 

żgurata l-konservazzjoni tal-istokkijiet 

pelaġiċi ż-żgħar imsemmijin fl-

Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament jew, 

fil-każ tal-inċova u tas-sardin, meta l-

bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' 

kwalunkwe wieħed minn dawn l-istokkijiet 

għal sena partikulari tkun taħt il-punti ta' 

referenza dwar il-konservazzjoni stabbiliti 

fil-kolonna A tal-Anness II ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha s-

setgħa tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u l-

Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 b'rabta mal-affarijiet li 

ġejjin: 

Meta l-parir xjentifiku jindika li hemm 

bżonn ta' azzjoni ta' rimedju biex tkun 

żgurata l-konservazzjoni tal-istokkijiet 

pelaġiċi ż-żgħar imsemmijin fl-

Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament jew, 

fil-każ tal-inċova u tas-sardin, meta l-

bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' 

kwalunkwe wieħed minn dawn l-istokkijiet 

għal sena partikulari tkun taħt il-MSY B-

escapement il-Kummissjoni għandha s-

setgħa tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u l-

Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 b'rabta mal-miżuri tekniċi 

li ġejjin: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Emenda  109 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 6a 

 L-għoti ta' data xjentifika 

 Bil-għan li jappoġġaw l-implimentazzjoni 

ta' dan il-pjan, l-Istati Membri għandhom 

iwettqu stħarriġ xjentifiku fil-baħar u 

jipprovdu data dwar il-qabdiet abbażi tal-

protokolli xjentifiċi maqbula kif ġej: 

 (a) għall-istokkijiet tal-inċova u s-sardin, 

il-qari tal-otolit u l-ekogrammi akustiċi 

għandhom ikunu soġġetti għal protokoll 

kondiviz internazzjonali konġunt bejn l-

Italja, il-Kroazja u s-Slovenja, li għandu 

jiġi żviluppat sal-1 ta' Diċembru 2019; 

 (b) l-istħarriġ akustiku mwettaq fil-Baħar 

Adrijatiku għandu jikkondividi l-istess 

protokoll xjentifiku armonizzat, 

f'konformità mal-MEDIAS, u jopera fil-

baħar fl-istess xhur kull sena biex jiġi 

żgurat li r-riżultati jkunu jistgħu jitqabblu 

bis-sħiħ; 

 (c) l-istħarriġ akustiku għandu jkun 

disponibbli għall-evalwazzjoni xjentifika 

tal-opportunitajiet tas-sajd għas-sena ta' 

wara, l-aktar tard xahar wara t-tlestija tal-

istħarriġ; 

 (d) id-dejta dwar il-qabdiet għal kull stokk 

għandha tiġi pprovduta kull xahar, l-
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informazzjoni dwar il-qbid skont l-età 

għandha tiġi pprovduta mhux aktar tard 

mill-1 ta' Novembru ta' kull sena, biex jiġi 

żgurat il-monitoraġġ sħiħ tas-sajd u l-

għoti ta' pariri xjentifiċi fi żmien biżżejjed 

biex jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-

sajd.  

 Jekk ma jiġux pprovduti l-valutazzjonijiet 

u d-dejta elenkati fil-punti (a) sa (d) l-

opportunitajiet tas-sajd għandhom 

jitnaqqsu b'10 % fis-sena ta' wara. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Emenda  110 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 6b 

 Miżuri tekniċi 

 1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament u l-

Artikolu 18 tar-Regolament 

(UE) Nru 1380/2013 bil-għan li 

tissupplimenta dan ir-Regolament fir-

rigward tal-miżuri tekniċi li ġejjin: 

 (a) speċifikazzjonijiet ta' karatteristiċi ta' 

rkapti tas-sajd u r-regoli għall-użu 

tagħhom biex tiġi żgurata jew titjieb is-

selettività, jitnaqqsu l-qabdiet mhux 

mixtieqa jew jiġi minimizzat l-impatt 

negattiv fuq l-ekosistema; 

 (b) speċifikazzjonijiet ta' modifiki jew 

apparat addizzjonali mal-irkapti tas-sajd 

biex tiġi żgurata jew titjieb is-selettività, 

jitnaqqsu l-qabdiet mhux mixtieqa jew jiġi 

minimizzat l-impatt negattiv fuq l-

ekosistema; 

 (c) limitazzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq 

l-użu ta' ċerti rkapti tas-sajd u fuq l-

attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni jew perjodi 

biex jipproteġu l-ħut li jbid, il-ħut li jkun 

iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza 

għall-konservazzjoni jew il-ħut ta' 
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speċijiet li ma jkunux fil-mira, jew biex 

jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt 

negattiv fuq l-ekosistema; u 

 (d) l-iffissar ta' daqsijiet minimi ta' 

referenza għall-konservazzjoni għal 

kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet li 

għalihom japplika dan ir-Regolament, 

sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni taż-żgħar 

tal-organiżmi tal-baħar. 

 2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' 

dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu 

biex jintlaħqu l-objettivi mogħtija fl-

Artikolu 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Emenda  111 

Marco Affronte 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta 

dawk l-istokkijiet 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Minkejja l-Artikolu 18(1) u (3) tar-

Regolament 1380/2013, il-Kummissjoni 

tista' tadotta atti delegati anki fl-assenza 

tar-rakkomandazzjoni konġunta 

msemmija f'dawk il-paragrafi meta l-parir 

xjentifiku jindika li dawn huma neċessarji 

bil-għan li jinkisbu l-objettivi stabbiliti fl-

Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

 


