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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tittrasponi miżuri ta' ġestjoni, konservazzjoni u 

kontroll relatati mas-sajd ta' ċerti speċi ta' ħut migratorju ħafna, kif adottati mill-Kummissjoni 

Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT). L-Unjoni Ewropea ilha 

parti kontraenti għall-ICCAT mill-1997. 

Il-Kummissjoni pproponiet it-traspożizzjoni tar-rakkomandazzjonijiet adottati mill-2008, 

b'approċċ li l-għan tiegħu hu l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, 

f'konformità mal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS). Ir-rapporteur, madankollu, tilmenta li l-

Kummissjoni ma kinitx ċara dwar liema rakkomandazzjonijiet jenħtieġ jiġu trasposti; dan 

jagħmilha diffiċli li l-koleġiżlaturi jivverifikaw il-konsistenza u l-konformità skont il-

prerogattivi mogħtija mit-Trattat ta' Lisbona. Fil-fatt, fil-Premessa 9, il-Kummissjoni tispjega 

li r-rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT adottati wara l-2008 jintroduċu modifiki lil diversi 

rakkomandazzjonijiet adottati qabel dik id-data u jistabbilixxu bosta dispożizzjonijiet ġodda, 

mingħajr ma tispeċifika x'inhuma. 

Il-proposta tipprevedi miżuri għal ċerti speċijiet tal-baħar: it-tonn tropikali (it-tonn obeż, it-

tonn isfar u l-palamit), l-alonga tal-Atlantiku, il-pixxispad, il-marlin blu u dak abjad, kif ukoll 

speċijiet partikolarment vulnerabbli bħall-klieb il-baħar, l-għasafar tal-baħar u l-fkieren tal-

baħar. Min-naħa l-oħra, it-tonna mhuwiex kopert iżda huwa soġġett għal proċedura ta' 

traspożizzjoni distinta, li ġiet konkluża fil-pjan multiannwali l-aktar reċenti għall-irkupru tal-

istokk adottat fl-2016. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tqis bħala ta' importanza partikolari l-istandards ta' verifika 

komuni li jestendu wkoll għall-bastimenti li joperaw taħt il-bnadar ta' pajjiżi terzi fil-portijiet 

tal-UE. Fil-fatt, il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jestendi għal dawn tal-aħħar 

bil-għan li jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni fejn diversi pajjiżi għandhom il-

fruntiera tagħhom tmiss ma' baħar wieħed (bħal fil-każ tal-Baħar Mediterran). 

Il-proposta tipprevedi wkoll għat-twaqqif ta' programmi tal-osservaturi xjentifiċi li għalihom 

l-Istati Membri huma responsabbli. Dawn tal-aħħar għandhom l-obbligu li jimmonitorjaw, 

permezz ta' osservaturi kwalifikati, kwota minima tal-attivitajiet tas-sajd, bil-għan li jtejbu l-

għarfien xjentifiku u jiggarantixxu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet futuri tas-sajd. 

Dawn id-dispożizzjonijiet iridu jkunu konformi mar-Regolament Nru 1224/2009 li 

jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-

Politika Komuni tas-Sajd. 

Fl-aħħar nett, f'dak li għandu x'jaqsam mal-ispezzjonijiet tal-bastimenti ta' pajjiżi terzi fil-

portijiet tal-UE, kif ukoll f'każijiet ta' ksur allegat u nuqqas ta' konformità, il-proposta tirreferi 

għar-Regolament Nru 1005/2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, 

tiskoraġġixxi u telimina s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat. 

Ir-rapporteur ma pprovatx tagħmel emendi sinifikanti lit-test tal-proposta, li minnha nnifisha 

diġà hija ambjentalment sensittiva ħafna.  

L-emendi proposti, għalhekk, huma intenzjonati biex iżidu l-protezzjoni tal-ispeċijiet l-aktar 

vulnerabbli, spiss vittmi ta' qabdiet inċidentali u li l-mortalità tagħhom hija marbuta b'mod 

partikolari ma' ċerti prattiki tas-sajd, u jerġgħu jistabbilixxu l-bilanċi kif previsti fir-
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Regolament Nru 1380/2013. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-Rakkomandazzjoni tal-ICCAT 

għall-pjan multiannuali għall-irkupru tat-

Tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-

Mediterran, ġiet implimentata permezz tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 302/2009. Dan ir-Regolament ma 

jkoprix pjan multiannwali ta' rkupru. 

(7) Ir-Rakkomandazzjoni tal-ICCAT 

għall-pjan multiannuali għall-irkupru tat-

Tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-

Mediterran, ġiet implimentata permezz tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 302/2009, li tħassar mir-Regolament 

(UE) Nru 2016/1627 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. Dan ir-Regolament 

ma jkoprix pjan multiannwali ta' rkupru. 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Dan ir-Regolament lanqas ma 

jkopri l-opportunitajiet tas-sajd li jiġu 

deċiżi mill-ICCAT, billi l-Artikolu 43(3) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea jistipula li l-miżuri dwar l-iffissar 

ta' prezzijiet, ta' imposti, ta' għajnuna u ta' 

limiti kwantitattivi u dwar l-iffissar u l-

allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd 

għandhom jiġu adottati mill-Kunsill. 

(8) Dan ir-Regolament lanqas ma 

jkopri l-opportunitajiet tas-sajd li jiġu 

deċiżi mill-ICCAT, billi l-Artikolu 43(3) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea jistipula li l-miżuri dwar l-iffissar 

ta' prezzijiet, ta' imposti, ta' għajnuna u ta' 

limiti kwantitattivi u dwar l-iffissar u l-

allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd 

għandhom jiġu adottati mill-Kunsill fuq 

proposta tal-Kummissjoni. L-allokazzjoni 

sussegwenti mill-Istati Membri lis-sidien 

ta' bastimenti jew tipi ta' rkaptu jenħtieġ li 

ssir skont l-Artikolu 17 tar-Regolament 

(UE) Nru 1380/2013, bl-użu ta' kriterji 

trasparenti u oġġettivi inklużi dawk ta' 

natura ambjentali, soċjali u ekonomika. 
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L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu 

ħilithom biex jipprovdu inċentivi għall-

bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu selettiv 

tas-sajd jew li jużaw tekniki tas-sajd 

b'impatt ambjentali mnaqqas, bħal 

tnaqqis ta' konsum tal-enerġija jew ta' 

ħsara għall-ħabitat. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-atti delegati u l-atti ta' 

implimentazzjoni previsti f'dan ir-

Regolament ma għandhomx jimpedixxu l-

integrazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

futuri tal-ICCAT fil-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni permezz tal-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja. 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Biex l-emendi vinkolanti tar-

Rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT li għad 

ikun hemm fil-ġejjieni jiddaħħlu fil-liġi 

tal-Unjoni malajr, jeħtieġ li l-

Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea rigward 

l-emendar tal-Annessi ta' dan ir-

Regolament. Huwa ta' importanza 

partikolari li matul il-ħidma ta' tħejjija 

tagħha, il-Kummissjoni twettaq il-

konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 

tal-esperti. Waqt li tkun qed tħejji u tfassal 

l-atti delegati, il-Kummissjoni jinħtieġ li 

tiżgura li tittrażmetti d-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

b'mod simultanju, f'waqtu u xieraq. 

(10) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata 

s-setgħa li tadotta l-atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea rigward 

l-emendar u l-inkorporazzjoni ta' elementi 

mhux essenzjali speċifiċi tal-Annessi ta' 

dan ir-Regolament. Huwa ta' importanza 

partikolari li matul il-ħidma ta' tħejjija 

tagħha, il-Kummissjoni twettaq il-

konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 

tal-esperti. Waqt li tkun qed tħejji u tfassal 

l-atti delegati, il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tiżgura li tittrażmetti d-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

b'mod simultanju, f'waqtu u xieraq.  
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, u 

bastimenti tal-Unjoni involuti fis-sajd 

rikreattiv, li jaħdmu fiż-Żona tal-

Konvenzjoni tal-ICCAT, u fil-każ tat-

trażbord, barra ż-żona tal-Konvenzjoni tal-

ICCAT ukoll, jekk dawn jittrażbordaw 

speċijiet li jinqabdu f'dik iż-żona; 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) bastimenti ta' pajjiżi terzi li jkunu 

spezzjonati fil-portijiet tal-Istati Membri, u 

li jkunu qed iġorru speċijiet jew prodotti ta' 

speċijiet ta' ħut elenkat fl-ICCAT li qatt 

qabel ma nħatt jew ġie ttrażbordat fil-

portijiet. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi 

u dgħajjes ta' pajjiżi terzi involuti fis-sajd 

rikreattiv, li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni. 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) "is-sajd waqt il-ħin liberu" ifisser 

attivitajiet ta' sajd mhux kummerċjali li 

(9) "is-sajd waqt il-ħin liberu" tfisser 

attivitajiet ta' sajd mhux kummerċjali li 
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jużaw ir-riżorsi akkwatiċi ħajjin għar-

rikreazzjoni, għat-turiżmu jew għall-isport; 

jużaw ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar għar-

rikreazzjoni, għat-turiżmu jew għall-isport; 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) "is-sajd IUU" tfisser attivitajiet tas-

sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux 

irregolati;  

(24) "is-sajd IUU" tfisser attivitajiet tas-

sajd kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2 

tal-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1005/2008; 

Emenda   10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom joħorġu 

l-awtorizzazzjonijiet għall-bastimenti li 

jintużaw għal kull tip ta' għajnuna għall-

bastimenti msemmijin fil-paragrafu 1. 

2. L-Istati Membri għandhom joħorġu 

l-awtorizzazzjonijiet għall-appoġġ tal-

bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li 

jintużaw għal kull tip ta' għajnuna għall-

bastimenti msemmijin fil-paragrafu 1. 

 

Emenda   11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. B'deroga mill-Artikolu 15(1) tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, 

bastimenti kbar li ma jkunux imniżżlin fir-

Reġistru tal-ICCAT tal-bastimenti 

awtorizzati li jistadu għat-tonn tropikali ma 

għandhomx jitħallew jistadu fiż-żona tal-

Konvenzjoni tal-ICCAT, jew iżommu 

abbord, jittrażbordaw, jittrasportaw, 

jittrasferixxu jew jipproċessaw it-tonn 

tropikali li jkun ġej minn din iż-żona. 

3. B'deroga mill-Artikolu 15(1) tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, 

bastimenti kbar li ma jkunux imniżżlin fir-

Reġistru tal-ICCAT tal-bastimenti 

awtorizzati li jistadu għat-tonn tropikali ma 

għandhomx jitħallew jistadu fiż-żona tal-

Konvenzjoni tal-ICCAT, jew iżommu 

abbord, jittrażbordaw, jittrasportaw, 

jipproċessaw jew iħottu t-tonn tropikali li 

jkun ġej minn din iż-żona. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jiżdied l-għarfien dwar il-

karatteristiki tal-FAD, dwar il-karatteristiki 

tal-bagi, dwar is-sajd u l-isforz tas-sajd bl-

FAD, u dwar l-impatti relatati fuq l-

ispeċijiet fil-mira u fuq dawk mhux fil-

mira; 

(a) jiżdied l-għarfien dwar il-

karatteristiki tal-FAD, dwar il-karatteristiki 

tal-bagi, dwar is-sajd u l-isforz tas-sajd bl-

FAD, u dwar l-impatti ambjentali relatati 

fuq l-ispeċijiet fil-mira u fuq dawk mhux 

fil-mira; 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jitnaqqsu u jiġu limitati l-impatti 

tal-FAD u tas-sajd permezz tas-sajd bil-

FAD fuq l-ekosistema, anki billi, fejn ikun 

jixraq, tittieħed azzjoni fuq il-komponenti 

differenti li huma kaġun tal-mortalità mis-

sajd (eż. fuq l-għadd ta' FAD li jintużaw, 

dan jinkludi l-għadd ta' FAD issettjati 

skont il-bastimenti li jużaw it-tartarun tal-

borża, skont il-kapaċità tas-sajd, skont l-

għadd ta' bastimenti tal-għajnuna). 

(c) jitnaqqsu u jiġu limitati l-impatti 

tal-FAD u tas-sajd permezz tas-sajd bil-

FAD fuq l-ekosistema u fuq l-aktar 

speċijiet vulnerabbli billi, fuq kollox, 

tittieħed azzjoni fuq il-komponenti 

differenti li huma kaġun tal-mortalità mis-

sajd (eż. fuq l-għadd ta' FAD li jintużaw, 

dan jinkludi l-għadd ta' FAD issettjati 

skont il-bastimenti li jużaw it-tartarun tal-

borża, skont il-kapaċità tas-sajd, skont l-

għadd ta' bastimenti tal-għajnuna). 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-parti tal-istruttura tal-FAD li tkun 

f'wiċċ il-baħar, jew ma tkunx mgħottija 

minn ebda materjal, jew tkun mgħottija 

biss b'materjali li għandhom l-inqas riskju 

li jitħabblu fihom speċijiet li ma jkunux fil-

mira; 

(a) il-parti tal-istruttura tal-FAD u l-

komponenti taħt l-ilma, jew ma tkunx 

mgħottija minn ebda materjal, jew tkun 

mgħottija biss b'materjali li m'għandhom 

ebda riskju li jitħabblu fihom speċijiet li 

ma jkunux fil-mira; 

 

Emenda   15 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-tfassil tal-FAD, jeħtieġ li 

jingħataw prijorità l-materjali 
bijodegradabbli biex l-FAD li mhumiex 

bijodegradabbli jitnaqqsu ftit ftit u ma 

jintużawx iżjed sal-2018. 

2. Fit-tfassil tal-FAD, jenħtieġ li 

jintużaw materjali bijodegradabbli biex l-

FAD li mhumiex bijodegradabbli jitnaqqsu 

ftit ftit u ma jintużawx iżjed sal-2018. 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jekk wara ż-żjara jsir sett, ir-

riżultati tas-sett f'termini tal-qbid u l-qbid 

aċċessorju, kemm jekk dan jinżamm jew 

jiġi skartat, ikunx ħaj jew mejjet. 

(f) jekk wara ż-żjara jsir sett, ir-

riżultati tas-sett f'termini tal-qbid u l-qbid 

aċċessorju, kemm jekk dan jinżamm jew 

jiġi skartat, ikunx ħaj jew mejjet. Jekk iż-

żjara ma tkunx segwita minn sett, 

għandha tiġi ddikjarata r-raġuni. 

Emenda   17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Jekk is-Segretarju Eżekuttiv tal-ICCAT 

jinnotifika lill-Kummissjoni dwar 

possibbiltà ta' ksur minn bastimenti tas-

sajd tal-Unjoni tal-Artikolu 7(3) u l-

Artikolu 14(1) u (2), il-Kummissjoni 

għandha, mingħar dewmien, tgħarraf lill-

Istat Membru li tkun qed tittajjar il-

bandiera tiegħu. L-Istat Membru tal-

bandiera minnufih għandu jinvestiga l-każ 

u, jekk il-bastiment ikun qed jistad b'rabta 

ma' oġġetti li jistgħu jaffettwaw l-

aggregazzjoni tal-ħut, fosthom l-FAD, 

għandu jeżiġi li l-bastiment jieqaf mis-sajd 

u, jekk ikun hemm bżonn, jitlaq minn dik 

iż-żona minnufih. L-Istat Membru tal-

bandiera għandu, mingħajr dewmien, 

jirrapporta r-riżultati tal-investigazzjoni u 

Jekk is-Segretarju Eżekuttiv tal-ICCAT 

jinnotifika lill-Kummissjoni dwar 

possibbiltà ta' ksur minn bastimenti tas-

sajd tal-Unjoni tal-Artikolu 7(3) u l-

Artikolu 14(1) u (2), il-Kummissjoni 

għandha, mingħar dewmien, tgħarraf lill-

Istat Membru li tkun qed tittajjar il-

bandiera tiegħu. L-Istat Membru tal-

bandiera minnufih għandu jinvestiga l-każ 

u, jekk il-bastiment ikun qed jistad b'rabta 

ma' oġġetti li jistgħu jaffettwaw l-

aggregazzjoni tal-ħut, fosthom l-FAD, 

għandu jeżiġi li l-bastiment jieqaf mis-sajd 

u jitlaq minn dik iż-żona minnufih. L-Istat 

Membru tal-bandiera għandu, mingħajr 

dewmien, jirrapporta r-riżultati tal-

investigazzjoni u l-miżuri korrispondenti li 
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l-miżuri korrispondenti li jkunu ttieħdu, 

lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 

tibgħat din l-informazzjoni lill-Istat ta' min 

tkun il-kosta u lis-Segretarju Eżekuttiv tal-

ICCAT. 

jkunu ttieħdu, lill-Kummissjoni. Il-

Kummissjoni għandha tibgħat din l-

informazzjoni lill-Istat ta' min tkun il-kosta 

u lis-Segretarju Eżekuttiv tal-ICCAT. 

Emenda   18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri msemmijin fil-

paragrafu 1 għandhom jieħdu l-miżuri 

xierqa biex jiżguraw li l-marlin blu u l-

marlin abjad jinħelsu b'mod li jagħtihom l-

ikbar ċans li jibqgħu ħajjin. 

2. L-Istati Membri msemmijin fil-

paragrafu 1 għandhom jieħdu l-miżuri 

xierqa biex jiżguraw li l-marlin blu u l-

marlin abjad jinħelsu b'mod li 

jimmassimmizza ċ-ċansijiet tagħhom li 

jibqgħu ħajjin. 

 

Emenda   19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru jkun uża l-kwota tiegħu 

kollha, dak l-Istat Membru għandu jiżgura 

li l-marlin blu u l-marlin abjad mejjet li 

jinħatt l-art mill-bastiment ma jitqiegħedx 

għall-bejgħ jew jiġi kkummerċjalizzat. 

Meta Stat Membru jkun uża l-kwota tiegħu 

kollha, dak l-Istat Membru għandu jiżgura 

li l-marlin blu u l-marlin abjad mejjet li 

jinħatt l-art mill-bastiment ma jitqiegħedx 

għall-bejgħ jew jiġi kkummerċjalizzat iżda 

jista' jintuża għal skopijiet ta' riċerka 

xjentifika. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a.  L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex, skont ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1185/2003, jinfurzaw il-projbizzjoni 

ġenerali tal-prattika tat-tneħħija tax-
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xewka tal-klieb il-baħar, li tikkonsisti fit-

tneħħija tal-pinen tal-klieb il-baħar 

filwaqt li l-kumplament ta' ġisimhom 

jintrema fil-baħar.  

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz 

biex inaqqsu l-mortalità fl-attivitajiet tas-

sajd li jkollhom fil-mira l-pixxitondu tat-

Tramuntana tal-Atlantiku, u jirrappurtaw 

annwalment fir-rapport annwali lill-

Kummissjoni, imsemmi fl-Artikolu 70, 

dwar il-progress li jkun sar. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa biex inaqqsu l-mortalità fl-

attivitajiet tas-sajd li jkollhom fil-mira l-

pixxitondu tat-Tramuntana tal-Atlantiku, u 

jirrappurtaw annwalment fir-rapport 

annwali lill-Kummissjoni, imsemmi fl-

Artikolu 70, dwar il-progress li jkun sar.  

Emenda   22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kampjuni bijoloġiċi jittieħdu biss 

minn annimali li jkunu mejtin meta 

jittellgħu x-xbieki; 

(a) il-kampjuni bijoloġiċi jittieħdu biss 

minn annimali li jkunu mejtin meta 

jittellgħu x-xbieki u jkunu identifikati 

b'mod ċar u preċiż;  

 

Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Is-sejbiet mill-proġetti ta' riċerka 

msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 

għandhom ikunu ppubblikati hekk kif 

isiru disponibbli. 

 

Emenda   24 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 38 – paragrafu 5 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-Istati Membri tal-bandiera tal-

bastimenti li japplikaw din id-deroga 

għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bis-

sejbiet xjentifiċi li jirriżultaw mill-

programmi ta' osservazzjoni ta' dawn il-

bastimenti. 

(c) l-Istati Membri tal-bandiera tal-

bastimenti li japplikaw din id-deroga 

għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bis-

sejbiet xjentifiċi li jirriżultaw mill-

programmi ta' osservazzjoni ta' dawn il-

bastimenti kemm jista' jkun malajr. 

Ladarba dawk is-sejbiet jiġu riċevuti, il-

Kummissjoni għandha tagħmilhom 

disponibbli għall-pubbliku. 

 

Emenda   25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 40 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-bastimenti li jużaw il-konzijiet 

għandhom jiġbru l-informazzjoni dwar l-

interazzjonijiet mal-għasafar tal-baħar, 

fosthom meta dawn ikunu parti mill-qabda 

inċidentali, u jibagħtu din l-informazzjoni 

lill-Istat Membru tal-bandiera. L-Istati 

Membri għandhom jgħaddu din l-

informazzjoni lill-Kummissjoni sat-

30 ta' Ġunju ta' kull sena. Il-Kummissjoni 

għandha tibgħat dik l-informazzjoni lis-

Segretarjat tal-ICCAT mingħajr dewmien. 

1. Il-bastimenti li jużaw il-konzijiet 

għandhom jiġbru l-informazzjoni dwar l-

interazzjonijiet mal-għasafar tal-baħar, 

fosthom meta dawn ikunu parti mill-qabda 

inċidentali, u jibagħtu din l-informazzjoni 

lill-Istat Membru tal-bandiera. L-Istati 

Membri għandhom jgħaddu din l-

informazzjoni lill-Kummissjoni sat-

30 ta' Ġunju ta' kull sena. Il-Kummissjoni 

għandha tibgħat dik l-informazzjoni lis-

Segretarjat tal-ICCAT mingħajr dewmien 

u għandha tagħmilha disponibbli għall-

pubbliku. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-bastimenti tas-sajd bit-tartarun 

tal-borża għandhom jevitaw li jagħlqu lill-

fkieren fil-borża u għandhom jeħilsu l-

fkieren tal-baħar li jingħalqu jew jitħabblu 

fix-xbieki, anki fuq il-FAD. Għandhom 

1. Il-bastimenti tas-sajd bit-tartarun 

tal-borża għandhom jevitaw li jagħlqu lill-

fkieren fil-borża u għandhom jeħilsu l-

fkieren tal-baħar li jingħalqu jew jitħabblu 

fix-xbieki, anki fuq il-FAD. Għandhom 
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jirrapportaw l-interazzjonijiet bejn it-

tartaruni tal-borża jew l-FAD u l-fkieren 

tal-baħar lill-Istat Membru tal-bandiera 

tagħhom. 

jirrapportaw l-interazzjonijiet bejn it-

tartaruni tal-borża jew l-FAD u l-fkieren 

tal-baħar lill-Istat Membru tal-bandiera 

tagħhom. Ċerti prattiki tas-sajd max-xatt li 

għandhom impatt qawwi fuq l-ekosistema 

fraġli tal-fkieren tal-baħar għandhom 

jiġu evitati matul il-perjodu li fih ikunu 

qed ibidu. 

Emenda   27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-bastimenti pelaġiċi tas-sajd bil-

konz għandhom iġorru u jużaw tagħmir li 

jippermetti li l-fkieren tal-baħar jinqabdu 

mingħajr ma ssirilhom ħsara, 

jitneħħewlhom ix-xbieki li jkunu tħabblu 

fihom, u jinħelsu b'mod li jagħtihom l-iżjed 

ċans kbir li jibqgħu ħajjin. 

2. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom iħarrġu 

lil dawn is-sajjieda fit-tekniki tal-qbid bl-

idejn u l-ħelsien tal-fkieren. 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu lil dawk is-sajjieda bir-riżorsi ta' 

taħriġ meħtieġa għal tekniki sikuri tal-

qbid bl-idejn u l-ħelsien tal-fkieren. 

Emenda   29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-

informazzjoni dwar l-interazzjonijiet tal-

flotot tagħhom mal-fkieren tal-baħar, fl-

attivitajiet tas-sajd b'rabta mal-ICCAT, 

skont it-tipi ta' tagħmir, u għandhom 

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-

informazzjoni dwar l-interazzjonijiet tal-

flotot tagħhom mal-fkieren tal-baħar, fl-

attivitajiet tas-sajd b'rabta mal-ICCAT, 

skont it-tipi ta' tagħmir, u għandhom 
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jirrappurtaw din l-informazzjoni lill-

Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena. 

Il-Kummissjoni għandha tibgħat dik l-

informazzjoni lis-Segretarjat tal-ICCAT 

sal-31 ta' Lulju. Dan it-tagħrif għandu 

jinkludi: 

jirrappurtaw din l-informazzjoni lill-

Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena. 

Il-Kummissjoni għandha tibgħat dik l-

informazzjoni lis-Segretarjat tal-ICCAT 

sal-31 ta' Lulju u, fl-istess ħin, għandha 

tagħmilha disponibbli għall-pubbliku. 

Dan it-tagħrif għandu jinkludi: 

 

Emenda   30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-rati tal-qbid, il-karatteristiki tat-

tagħmir, il-ħinijiet u ż-żoni, l-ispeċijiet fil-

mira, u l-istat tal-fkieren meta jinħelsu 

(jiġifieri mejtin u skartati jew meħlusa 

ħajjin); 

(a) ir-rati tal-qbid, il-karatteristiki tat-

tagħmir, il-ħinijiet u ż-żoni, l-ispeċijiet fil-

mira, u l-istat tal-irkupru, inkluż rekwiżit 

biex il-ħut mejjet kollu jingħata lill-

awtoritajiet tal-port, sabiex jiġi pprevenut 

il-bejgħ illegali, u għall-finijiet ta' 

statistika; is-sajjieda li b'dan il-mod iġibu 

karkassa ta' fekruna tal-baħar 

m'għandhomx ikunu soġġetti għall-pieni 

imposti għall-qbid tal-fkieren tal-baħar; 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) kif inqabdu b'sunnara jew b'xibka 

(inklużi l-FAD), it-tip ta' lixka, id-daqs u t-

tip ta' sunnara, u d-daqs tal-annimal. 

(c) kif inqabdu b'sunnara jew b'xibka, 

it-tip ta' lixka, id-daqs u t-tip ta' sunnara 

jew ta' apparat, u d-daqs tal-annimal. 

Emenda   32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kapitolu VIIa 

 Artikolu 42a 
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 L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 

 Prinċipji ġenerali 

 F'konformità mal-Artikolu 17 tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, meta 

jallokaw l-opportunitajiet tas-sajd 

disponibbli għalihom, l-Istati Membri 

għandhom jużaw kriterji trasparenti u 

oġġettivi, inklużi dawk ta' natura 

ambjentali, soċjali u ekonomika, u 

għandhom jagħmlu wkoll ħilithom biex 

iqassmu l-kwoti nazzjonali b'mod ġust 

bejn id-diversi sezzjonijiet tal-flotta 

b'konsiderazzjoni speċjali għas-sajd 

tradizzjonali u artiġjanali, u biex 

jipprovdu inċentivi għall-bastimenti tas-

sajd tal-Unjoni li jużaw irkaptu tas-sajd 

selettiv tas-sajd jew li jużaw tekniki tas-

sajd b'impatt ambjentali mnaqqas. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 57 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-osservatur tal-ICCAT ikollu l-

kompitu li jivverifika l-konformità ma' dan 

il-Kapitolu, u, b'mod speċjali, li l-

kwantitajiet trażbordati jkunu konsistenti 

mal-qabda rrappurtata fid-dikjarazzjoni tat-

trażbord tal-ICCAT u mal-qabdiet 

irreġistrati fil-ġurnal ta' abbord tal-

bastiment tas-sajd. 

2. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 73 tar-Regolament (KE) 

Nru 1224/2009, l-osservatur tal-ICCAT 

għandu jkollu l-kompitu li jivverifika l-

konformità ma' dan il-Kapitolu, u, b'mod 

speċjali, li l-kwantitajiet trażbordati jkunu 

konsistenti mal-qabda rrappurtata fid-

dikjarazzjoni tat-trażbord tal-ICCAT u 

mal-qabdiet irreġistrati fil-ġurnal ta' abbord 

tal-bastiment tas-sajd. 

Emenda   34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 61 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

osservaturi jkunu segwew it-taħriġ meħtieġ 

u li jkunu approvati qabel ma jiġu 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

osservaturi jkunu segwew it-taħriġ 

meħtieġ, li jkunu kwalifikati kif xieraq u li 
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assenjati. L-osservaturi għandu jkollhom il-

kwalifiki li ġejjin: 

jkunu approvati qabel ma jiġu assenjati. L-

osservaturi għandu jkollhom il-kwalifiki li 

ġejjin: 

 

Emenda   35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 62 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jaċċertaw li jintużaw protokolli għall-ġbir 

tad-dejta li jkunu robusti, u fejn hemm 

bżonn jintużaw ukoll il-kameras u r-ritratti. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jaċċertaw li jintużaw protokolli, metodi u 

tagħmir speċjalizzat għall-ġbir tad-dejta li 

jkunu robusti, u fejn hemm bżonn jintużaw 

ukoll il-kameras u r-ritratti. 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 70 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, l-

Istati Membri għandhom iressqu rapport 

annwali lill-Kummissjoni dwar is-sena 

kalendarja preċedenti, u dan għandu jkun 

fih l-informazzjoni dwar is-sajd, ir-riċerka, 

l-istatistika, il-ġestjoni, l-attivitajiet ta' 

spezzjoni u kull informazzjoni oħra 

rilevanti. 

1. Sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, l-

Istati Membri għandhom iressqu rapport 

annwali lill-Kummissjoni dwar is-sena 

kalendarja preċedenti, u dan għandu jkun 

fih l-informazzjoni dwar is-sajd, ir-riċerka, 

l-istatistika, il-ġestjoni, l-attivitajiet ta' 

spezzjoni u prevenzjoni tas-sajd IUU, u 

kull informazzjoni oħra rilevanti. 

Emenda   37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 70 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-

informazzjoni li tirċievi u tibgħatha lill-

ICCAT mingħajr dewmien. 

3. Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-

informazzjoni li tirċievi, tibgħatha lill-

ICCAT mingħajr dewmien u tagħmilha 

disponibbli għall-pubbliku. 
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Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 72 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex timplimenta l-emendi għar-

rakkomandazzjonijiet eżistenti tal-ICCAT 

fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 

delegati skont l-Artikolu 73 li jemenda: 

Biex timplimenta l-emendi għar-

rakkomandazzjonijiet eżistenti tal-ICCAT 

fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u sa fejn l-

emendi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma 

jmorrux lil hin mill-punt indikat fir-

rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 

tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 73 li 

temenda: 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 73 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti 

delegati msemmija fl-Artikolu 72 għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

żmien indeterminat, mid-data tad-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament. 

2. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti 

delegati msemmija fl-Artikolu 72 għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Qabel ma tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

magħżula minn kull Stat Membru skont 

il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.  
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