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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-bżonn urġenti għar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) ma jistax ikun iktar ċar. L-
istokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet Ewropej naqsu b'mod dramatiku matul id-deċennji riċenti u hemm 
riskju li wħud jikkollassaw kompletament. Ħuta waħda minn erbgħa li jinqabdu tinħela 
kompletament peress li tintrema lura l-baħar mejta, iżda iktar minn 60 % tal-ħut li l-Ewropa 
tikkonsma issa huma importati. Hemm wisq dgħajjes tas-sajd jiġru wara ftit ħut, iżda l-
kapaċità tal-flotta tal-Ewropa għadha qed tiżdied bi 3 % kull sena. L-industrija tas-sajd 
bilkemm tagħmel profitt, u f'ħafna każijiet tinżamm għaddejja biss permezz ta' sussidji; id-
diffikultajiet finanzjarji kbar jippromwovu raġunament għal żmien qasir u prattiki ħżiena 
mhux sostenibbli li kienu ta' ħsara serja għall-ambjent marittimu.  

Ma nistgħux inkomplu sejrin hekk.

L-istokkijiet tal-ħut kienu qed jonqsu minn ħafna qabel ma daħlet fis-seħħ il-PKS fl-1983.  
Evidenza storika turi li f'ċerti każijiet il-flotot tas-sajd tal-injam ta' 100 sena ilu, li kienu 
dipendenti fuq il-qlugħ u r-riħ, kienu qed ittellgħu tunnellata akbar ta' ħut milli jtellgħu llum 
il-bastimenti b'teknoloġija għolja, u bħala medja l-ħut kienu ħafna ikbar fid-daqs.  

Is-sajd eċċessiv għandu storja twila iżda l-PKS għamlet ftit biex twaqqfu. Il-ħtija ma tinsabx 
fl-idea tal-UE li jkun hemm regoli komuni iżda fil-politika, u b'mod partikolari fl-
applikazzjoni tagħha.  Ir-raġunament għal żmien qasir rebaħ. Qed jingħad li l-ministri li 
jiltaqgħu kull sena biex jistabbilixxu kwoti, bħala medja qabżu r-rakkomandazzjonijiet bi 
48%. B'konsegwenza, in-numru ta' ħut naqas u d-daqs tal-ħut maqbud naqas ukoll. Il-prattiki 
attwali ma jistgħux jipprovdu provvista sostenibbli ta' ikel mill-ibħra.

Fortunatament, l-ilmijiet tagħna jistgħu jsostnu ħafna iktar ħut milli għandhom issa, u mhux 
kull deċiżjoni politika ġiet ippruvata ħażina. Fejn qabel kien hemm tnaqqis f'xi stokkijiet tal-
ħut issa hemm iż-żieda.  Ftit każijiet iżda li dejjem qed jiżdiedu tal-politika tal-UE qed 
jirnexxielhom jgħinu fl-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut għal livelli li jaqbżu r-rendiment 
massimu sostenibbli. Din għandha tkun l-ambizzjoni tagħna għalihom kollha.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi riformi kbar li jinkludu dawn l-elementi ewlenin li 
ġejjin:

 Stabbiliment ta' pjanijiet ta' ġestjoni fit-tul għall-istokkijiet kollha, bil-għan li jinkiseb 
ir-rendiment massimu sostenibbli sal-2015;

 Allokazzjoni annwali tal-opportunitajiet tas-sajd ibbażati sew fuq parir xjentifiku jew, 
fin-nuqqas tiegħu, fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju prekawzjonarju;  

 Projbizzjoni fuq ir-rimi u l-mewt, ta' speċi kummerċjali ta' ħut;
 L-introduzzjoni fl-Ewropa kollha ta' ġestjoni bbażata fuq id-drittijiet (konċessjonijiet 

tas-sajd trasferibbli jew TFCs) li tagħti lis-sajjieda inċentiv kummerċjali biex jistadu 
b'mod sostenibbli u jindirizzaw il-problema ta' kapaċità żejda;

 Tmiem għal mikroġestjoni minn Brussell, b'deċentralizzazzjoni tad-deċiżjonijiet ta' 
kuljum lil korpi reġjonali li jistgħu jikkunsidraw ċirkustanzi lokali;
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 Rekwiżiti li l-flotta tal-Ewropa se taderixxi għal standards għoljin meta tistad f'ilmijiet 
ta' partijiet terzi;

 Inkoraġġiment għall-iżvilupp tal-akkwakultura fl-Ewropa kollha.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tmexxi d-domanda għal bidla, u r-Rapporteur għal Opinjoni 
jilqa' u japprova l-proposti li għamlet f'dan l-abbozz ta' Regolament.  Iżda t-test mhux dejjem 
jispjega b'mod ċar kif l-arranġamenti proposti se jaħdmu fil-prattika.  Hemm bżonn ta' 
salvagwardji addizzjonali biex jiżguraw li l-objettivi jiġu sodisfati u jippromwovu s-
sostenibilità, u għal aktar miżuri biex jiżguraw konformità.

Permezz tal-emendi tiegħu, ir-Rapporteur għal Opinjoni jfittex li jikseb dan li ġej:

 Jippromwovi miżuri maħsuba għall-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut;
 Isaħħaħ l-importanza ta' pjanijiet tal-ġestjoni fit-tul, u jwaqqaf il-possibilità tal-

gvernijiet li jinjoraw il-parir xjentifiku meta jistabbilixxi l-kwoti annwali;
 Iħejji t-triq għall-estensjoni ta' projbizzjoni ta' rimi għall-ispeċi kollha ta' ħut;
 Jipprovdi protezzjoni ikbar għall-ambjent marittimu;
 Juri li s-sistemi ta' ġestjoni bbażata fuq id-drittijiet (TFCs) tista' titfassal minn Stati 

Membri sabiex jilħqu prijoritajiet nazzjonali u jipproteġu interessi partikolari;
 Joħloq opportunitajiet ikbar għal prattiki tas-sajd ta' skala żgħira u b'impatt baxx;
 Jagħmel standards iktar stretti meħtieġa għall-bastimenti tal-UE li jistadu f'ilmijiet 

barranin;
 Jindirizza tħassib dwar l-iżvilupp tal-akkwakultura;
 Jenfasizza li l-politika tas-sajd trid tkun trasparenti u miftuħa għal skrutinju pubbliku.

Fl-abbozzar ta' emendi r-Rapporteur għal Opinjoni laqa' s-suġġerimenti magħmula minn 
rappreżentanti mill-korpi li ġejjin: Il-Kummissjoni Ewropea; il-gvernijiet tad-Danimarka, 
Franza, l-Islanda, in-Norveġja, l-Isvezja u r-Renju Unit; Aquaculture Stewardship Council;
BalticSea2020; Birdlife; Client Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association; 
Ocean 2012; Oceana; Pew Environment Group, UN FAO; WWF.  

Madankollu, ir-responsabilità għall-proposti magħmula hija tiegħu biss.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2



AD\901491MT.doc 5/94 PE480.515v04-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u 
l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar.
Barra minn hekk, l-ambitu tal-Politika 
Komuni tas-Sajd jestendi fir-rigward ta' 
miżuri tas-suq u miżuri finanzjarji 
b'appoġġ għall-għanijiet tagħha, għar-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, meta tali attivitajiet iseħħu 
fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-
ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu 
rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni, il-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, 
u l-minimizzazzjoni tal-impatti kkawżati 
lill-ambjent tal-baħar. Barra minn hekk, l-
ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi fir-rigward ta' miżuri tas-suq u 
miżuri finanzjarji b'appoġġ għall-għanijiet 
tagħha, għar-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu 
u l-akkwakultura, kif ukoll għall-
ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura, meta tali 
attivitajiet iseħħu fit-territorju tal-Istati 
Membri, jew fl-ilmijiet tal-Unjoni, inkluż 
minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera 
ta', u li jkunu rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew 
minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew 
minn ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
stabilità ambjentali, ekonomika u soċjali 
sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk hija 
għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, l-għoti ta' sigurtà tal-ikel,
standard xieraq tal-għajxien għas-settur 
tas-sajd, kundizzjonijiet ta' xogħol deċenti 
għal dawk li jaħdmu fis-settur, swieq 
stabbli, tiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi u 
li l-provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi 
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prezzijiet raġonevoli.

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla lingwistika – mhuwiex ċar xi jrid ifisser it-terminu "kundizzjonijiet". L-għoti ta' 
stabbiltà ambjentali, ekonomika u soċjali sostenibbli fit-tul għandu jkun wieħed mill-objettivi 
fundamentali tal-PKS. Attwalment l-UE timporta 60 % tal-ħut li tikkonsma. Il-PKS għandha 
tiġġestixxi r-riżorsi tal-baħar biex terġa' ġġib l-istokkijiet għal-livelli li jagħtu sigurtà tal-ikel 
fl-Ewropa. Bosta ħaddiema li mhumiex ċittadini tal-UE – partikolarment dawk li jaħdmu 
offshore – mhumiex imħarsa mil-leġiżlazzjoni soċjali tal-UE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-Trattat ma għandux jikkostitwixxi 
impediment għall-obbligu tal-Unjoni ta' 
ġestjoni sostenibbli tal-isfruttar tar-riżorsi 
tal-baħar;

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut.
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut.
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' popolazzjoni tal-istokkijiet 
maqbuda jitreġġgħu lura u jinżammu 
f'livelli ogħla minn dawk li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, għandu japplika 
approċċ prekawzjonarju.
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massimu sostenibbli.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat.

(7) Il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat. Meta l-provi 
xjentifiċi huma insuffiċjenti, 
inkonkludenti jew inċerti japplika l-
prinċipju prekawzjonarju.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar 
kompatibbli mal-kisba ta' status ambjentali 
tajjeb sa mhux aktar tard mill-2020 kif 
stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 
2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ambjent marin [tal-baħar] (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina [tal-
baħar]).

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar, għall-
ġestjoni sostenibbli tal-ispeċi sfruttati għal 
skop kummerċjali, u b'mod partikolari
għall-kisba ta' status ambjentali tajjeb sa 
mhux aktar tard mill-2020 kif stipulat fl-
Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ambjent marin [tal-baħar] (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina [tal-
baħar]).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema bil-għan li jiġu 
limitati l-impatti ambjentali tal-attivitajiet 
tas-sajd fuq l-istokkijiet tal-ħut, l-ispeċi
mhux fil-mira, il-ħabitats u l-qiegħ il-
baħar u l-qabdiet mhux mixtieqa 
għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u
miri kwantifikabbli għall-isfruttar
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru sajd li jisfrutta
stokkijiet ta' ħut uniċi jew sajd li jisfrutta 
taħlita ta' stokkijiet. Il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jistabbilixxu l-
bażi għall-istabbiliment ta' opportunitajiet 
tas-sajd f'konformità mal-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli, miri kwantifikabbli 
għall-ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet u l-
ekosistemi tal-baħar ikkonċernati, billi 
jiddefinixxu skedi ta' żmien ċari u 
mekkaniżmi ta' salvagwardja għal żviluppi 
mhux previsti. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jinkludu valutazzjoni tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u d-
disponibbiltà tal-opportunitajiet tas-sajd.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, il-limiti 
ta' sforzi ta' qbid u sajd għandhom jiġu 
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jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-
isforz tas-sajd.

ffissati biex jiżguraw li r-rati ta' sfruttar 
ma jikkompromettux l-objettiv biex il-
popolazzjoni tal-ispeċi maqbuda 
jitreġġgħu għal-limiti u jinżammu biex 
ikunu jistgħu jipproduċu r-rendiment
massimu sostenibbli sal-2015.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-
allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' sehem 
prevedibbli ta' stokkijiet għal kull Stat 
Membru.

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet relatati mal-baħar permezz tal-
allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' sehem 
prevedibbli ta' stokkijiet għal kull Stat 
Membru.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Istati Membri għandhom ikunu 
f'pożizzjoni li jippreżentaw talbiet 
issostanzjati lill-Kummissjoni sabiex 
ifasslu miżuri skont il-Politika Komuni 
tas-Sajd għall-miżuri identifikati mill-
Istati Membri bħala neċessarji sabiex
jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward taż-
Żoni Speċjali ta' Protezzjoni skont l-
Artikolu 4 tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/147/KE tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi iż-
Żoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-

(24) L-Istati Membri għandhom jirregolaw 
l-attivitajiet ta' sajd li jħallu impatt 
negattiv fuq l-istat ta' konservazzjoni ta' 
siti nnominati fl-ilmijiet tagħhom b'tali 
mod li jikkonformaw mal-obbligi fir-
rigward taż-Żoni Speċjali ta' Protezzjoni 
skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/147/KE tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi iż-
Żoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
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Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u ż-żoni 
protetti tal-baħar skont l-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina).

u tal-fawna u l-flora selvaġġa u ż-żoni 
protetti tal-baħar skont l-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina).

Emenda12Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-
il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra 
kollha li jistadu b'irkaptu rmunkat. L-
Istati Membri jistgħu jeskludu bastimenti 
ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-
bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd tista' tiġi implimentata. L-Istati 
Membri jistgħu jeskludu ċerti tipi ta'
bastimenti mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli skont kriterji ġusti, ekwitabbli 
u trasparenti. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.
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Emenda13Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd jistgħu jiġu 
trasferiti u mikrija sabiex il-ġestjoni tal-
opportunitajiet tas-sajd tiġi deċentralizzata 
lejn l-industrija tas-sajd u jkun żgurat li s-
sajjieda li jitilqu mill-industrija ma 
jkollhomx għalfejn jiddependu fuq 
għajnuna finanzjarja pubblika skont il-
Politika Komuni tas-Sajd.

Emenda14Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għandha tapplika għal stokkijiet 
li hemm opportunitajiet tas-sajd allokati 
għalihom.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' data xjentifika, id-data
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-data. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
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ġbir tad-dejta. ġbir tad-data b'konformità mal-istandards 
u l-konvenzjonijiet internazzjonali 
rilevanti, partikolarment il-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-
Baħar (UNCLOS).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-Unjoni għandha tippromwovi l-
għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd fuq 
livell internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Unjoni għandha taħdem sabiex ittejjeb il-
prestazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
reġjonali u internazzjonali fil-
konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet 
internazzjonali tal-ħut, billi tippromwovi 
teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq ix-xjenza 
u titjib fil-konformità, żieda fit-trasparenza 
u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, u 
billi tiġġieled l-attivitajiet tas-sajd illegali, 
mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU).

(38) L-Unjoni għandha tippromwovi l-
għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd fuq 
livell internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Unjoni għandha taħdem sabiex ittejjeb il-
prestazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
reġjonali u internazzjonali fil-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli ta' 
stokkijiet internazzjonali tal-ħut, billi 
tippromwovi teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat 
fuq ix-xjenza u titjib fil-konformità, żieda 
fit-trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-
partijiet interessati, u billi tiġġieled l-
attivitajiet tas-sajd illegali, mhux 
irrappurtati u mhux irregolati (IUU).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
ġbir ta' data dwar l-istokkijiet u dwar il-
pressjoni attwali ta' sajd u għall-
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partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi.

istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza effikaċi;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi 
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi 
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku. L-akkwakultura ma 
għandhiex iżżid il-pressjoni ta' sajd fuq l-
istokkijiet selvaġġi u għandha tkun 
suġġetta għal valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali qabel espansjoni eventwali 
tagħha.

Emenda19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar; kif 
ukoll

a) il-konservazzjoni, il-ġestjoni sostenibbli
u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar;
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Emenda20Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli
fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti 
tal-ikel.

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jippromwovu is-
sostenibbiltà ambjentali fit-tul, li 
tikkostitwixxi prerekwiżit għall-istabilità
ekonomika u soċjali u tikkontribwixxi 
għall-provvisti tal-ikel.

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li
tiżgura, sal-2015, li l-isfruttar ta' riżorsi 
bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa' lura u 
jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
mistada 'l fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha tiżgura li l-
isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-
baħar ireġġa' lura u jżomm il-
popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada 'l fuq 
minn livelli li jistgħu jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015, u 
jkollha l-għan li tikseb livelli tagħhom li 
jkunu kapaċi jipproduċu r-rendiment 
ekonomiku massimu sal-2020.
2a. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-kisba u ż-żamma ta' 
status ambjentali tajjeb sa mhux aktar 
tard mill-2020 skont ir-rekwiżiti tad-
Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina 2008/56/KE.

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex 
tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex 
tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu minimi u 
mhux ta' ħsara għall-integrità u l-
funzjonament tiegħu.

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tintegra r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni
ambjentali tal-Unjoni.

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tkun konformi bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni
ambjentali tal-Unjoni, kif stipulat fl-
Artikolu 11 tat-Trattat.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-ġbir ta’ data 
xjentifika komprensiva u robusta.

Emenda22Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali 
stipulati fl-Artikolu 2, il-Politika Komuni 
tas-Sajd għandha b'mod partikolari:

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali 
stipulati fl-Artikolu 2, il-Politika Komuni 
tas-Sajd għandha b'mod partikolari:

(-a) tiżgura li sal-2015 l-opportunitajiet 
tas-sajd ikunu ddeterminati skont l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli u jkunu 
stabbiliti f'livelli li jġibu lura u jżommu l-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet kollha tal-
ispeċijiet imrobbijin ’il fuq mil-livelli 
kapaċi li jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli;
(-aa) tiżgura li l-ġestjoni u l-isfruttar tal-
istokkijiet tal-ħut titwettaq fil-qafas tal-
pjanijiet multiannwali li jkopru kull tip ta' 
sajd;

(a) telimina l-qbid mhux mixtieq ta' 
stokkijiet kummerċjali u gradwalment 
tiżgura li l-qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet
jinħatt l-art;

(a) telimina l-qbid mhux mixtieq permezz 
tal-iżvilupp u l-użu ta' rkaptu selettiv u 
tagħmir ieħor, tibda mill-istokkijiet 
kummerċjali u gradwalment tiżgura li l-
qbid tal-ħut kollu jinħatt l-art, bl-eċċezzjoni 
tal-ispeċijiet speċifikament eżentati u 
elenkati mill-Kummissjoni bħala li huma 
kapaċi li jibqgħu ħajjin wara r-rimi;

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal 
attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan 
industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli 
u kompetittiva;

(b) tipprovdi u tippromwovi
kundizzjonijiet għal attivitajiet tas-sajd 
effiċjenti, sostenibbli u b'impatt baxx fi 
ħdan industrija tas-sajd ekonomikament 
vijabbli u kompetittiva u fejn l-aċċess 
għar-riżorsi jkun ibbażat fuq kriterji ġusti 
u trasparenti;

(c) tippromwovi l-iżvilupp tal-attivitajiet 
tal-akkwakultura fl-Unjoni biex 

(c) tippromwovi l-iżvilupp tal-attivitajiet 
tal-akkwakultura ambjentalment 
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tikkontribwixxi għas-sikurezza tal-ikel u l-
impjiegi f'żoni kostali u rurali;

sostenibbli u bbażati fuq l-ekosistema fl-
Unjoni biex tikkontribwixxi għas-sikurezza 
tal-ikel u l-impjiegi f'żoni kostali u rurali;

(d) tikkontribwixxi għal standard tal-
għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq 
l-attivitajiet tas-sajd;

(d) tikkontribwixxi għal standard tal-
għajxien ġust fil-komunitajiet kostali u 
għal dawk li jiddependu fuq l-attivitajiet 
tas-sajd;

(e) tqis l-interessi tal-konsumaturi; (e) tħares l-interessi tal-konsumaturi, billi 
jkun żgurat li t-tikkettar ikun ċar, dettaljat 
u preċiż u billi tkun żgurata r-
rintraċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-
akwakultura fil-katina alimentari kollha;

(f) tiżgura ġbir u ġestjoni sistematiċi u 
armonizzati tad-dejta.

(f) tiżgura ġbir sistematiku, f'waqtu u 
armonizzat tad-data robusta, bijoloġika,
teknika u ambjentali meħtieġa għall-kisba 
tal-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd;

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) isir kontribut għall-kisba u ż-żamma 
ta’ status ambjentali tajjeb kif stabbilit fl-
Artikolu 1(l) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2008/56KE li 
tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-
Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-
Istrateġija Marina);

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ikunu limitati l-għadd u t-tipi ta’ 
bastimenti tas-sajd awtorizzati jistadu 
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skont l-objettiv li jinġiebu lura u 
jinżammu l-popolazzjonijiet ta’ speċijiet 
imrobbijin ’il fuq mil-livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli, ħalli tkun evitata 
konċentrazzjoni ta' kapaċità tas-sajd u 
jkun rikonoxxut il-potenzjal tas-sajd 
artiġjanali għaż-żamma tal-komunitajiet 
kostali u jkun hemm kontribut għall-ksib 
ta' status ekoloġiku tajjeb;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tiżgura t-twaqqif ta’ riżervi tas-sajd;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Tippromwovi t-tħaddim ta’ tagħmir u 
prattiki tas-sajd b’impatt ambjentali baxx

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tkun 
immexxija mill-prinċipji ta' governanza 
tajba li ġejjin:

Il-Politika Komuni tas-Sajd tapplika l-
prinċipji ta' governanza tajba li ġejjin:

Emenda 28



PE480.515v04-00 18/94 AD\901491MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) id-deċentralizzazzjoni għal-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali tad-
deċiżjonijiet neċessarji ħalli jkun żgurat li 
l-objettivi ġenerali u l-linji gwida definiti 
f'livell ta' Unjoni jkunu sodisfati;

Emenda 29Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbilitment ta’ miżuri skont l-aħjar
parir xjentifiku disponibbli;

(b) l-istabbilitment ta’ miżuri li jsegwu u 
jikkonformaw mal-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, dejjem billi jinżamm amment 
li l-assenza ta’ tagħrif xjentifiku adegwat 
ma tintużax bħala raġuni għall-
posponiment tat-teħid ta' miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni, jew in-nuqqas 
tagħhom;

Ġustifikazzjoni
Nuqqas fundamentali tal-PKS kien l-iffissar annwali ta' TACs u kwoti li ħafna drabi qabżu 
sew ir-rakkomandazzjonijiet xjentifiċi. Jeħtieġ li l-politika futura tkun mmexxija mix-xjenza u 
jitnaqqas ferm sew il-kamp ta' interferenza mill-ministri.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tnaqqis tal-ispejjeż amministrattivi,

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ġestjoni li tadatta ruħha u tkun f’ħin 
reali

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) konsistenza mal-politika marittima 
integrata, u ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(f) konsistenza mal-politika marittima 
integrata, u ma' politiki oħra tal-Unjoni, 
b’mod partikolari mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali eżistenti tal-UE, u ma’ 
arranġamenti internazzjonali legalment 
vinkolanti, filwaqt li tkun żgurata l-
Koerenza fil-Politika għall-Iżvilupp.

Emenda33

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) it-trasparenza u l-aċċess pubbliku 
għall-informazzjoni skont il-Konvenzjoni 
ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998 dwar l-
aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali, inkluża d-
dimensjoni esterna;

Ġustifikazzjoni
Tikkonferma prinċipju ta' żmien twil tal-Parlament.

Emenda 34
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-applikazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-
impatt ambjentali u strateġiċi;

Ġustifikazzjoni

Dawn huma prinċipji stabbiliti sew fid-Dritt tal-UE u jifformaw parti integranti mill-
governanza tajba.

Emenda35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) id-deċentralizzazzjoni u r-
reġjonalizzazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' 
kuljum meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi 
u r-rekwiżiti tal-pjanijiet multiannwali.

Ġustifikazzjoni
Appoġġ tax-xewqa mifruxa biex titnaqqas il-mikroġestjoni minn Brussell

Emenda36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) parità bejn id-dimensjoni interna u 
esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
sabiex l-istandards u l-mekkaniżmi ta' 
infurzar applikati internatement ikunu 
applikati wkoll esternament meta dan 
ikun applikabbli.
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Ġustifikazzjoni
Standards komuni għandhom japplikaw għall-flotta tas-sajd tal-UE kull fejn il-bastimenti 
jistgħu jistadu.

Emenda37

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 6, 7, 8 u 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'rendiment massimu sostenibbli' tfisser il-
qabda massima li tista' tittieħed minn stokk 
ta' ħut b'mod indefinit;

'rendiment massimu sostenibbli' tfisser il-
qabda massima medja li tista' tittieħed 
minn stokk ta' ħut b'mod indefinit u li 
tippermetti biex jinġiebu lura l-istokkijiet 
għal-livelli massimi ta' abbundanza li 
jippermettu l-kondizzjonijiet ekoloġiċi 
attwali;

'approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-
sajd' tfisser approċċ li skontu n-nuqqas ta' 
informazzjoni xjentifika adegwata 
m'għandux jiġġustifika l-posponiment jew 
in-nuqqas ta' teħid ta' miżuri 
amministrattivi sabiex jiġu kkonservati 
speċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew 
dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-
ambjent tagħhom;

'approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-
sajd', skont id-definizzjoni stabbilita fl-
Artikolu 6 fil-Ftehim tal-Istokkijiet tal-
Ħut tan-Nazzjonijiet Uniti, tfisser li meta 
t-tagħrif xjentifiku ma jkunx ċert, 
affidabbli jew adegwat ikun hemm ħtieġa 
ta’ aktar kawtela u n-nuqqas ta' 
informazzjoni xjentifika adegwata 
m'għandux jiġġustifika l-posponiment jew 
in-nuqqas ta' teħid ta' miżuri
amministrattivi sabiex jiġu kkonservati jew 
jipprevjenu dannu lil speċijiet fil-mira, 
speċijiet assoċjati jew dipendenti u 
speċijiet mhux fil-mira u l-ambjent 
tagħhom

'approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq 
l-ekosistema' tfisser approċċ li jiżgura li l-
benefiċċji mir-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
ikunu għoljin filwaqt li l-impatti diretti u 
indiretti tal-operazzjonijiet tas-sajd fuq l-
ekosistemi tal-baħar ikunu baxxi u mhux
detrimentali għall-funzjonament, id-
diversità u l-integrità futuri ta' dawk l-
ekosistemi;

'approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq 
l-ekosistema' tfisser approċċ li jqis il-
pressjonijiet kollha fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, jiżgura li l-benefiċċji mir-riżorsi 
akkwatiċi ħajjin ikunu għoljin filwaqt li l-
impatti diretti u indiretti tal-operazzjonijiet 
tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar ikunu 
minimizzati u, fejn possibbli, eliminati, u 
ma jkunux detrimentali għall-
funzjonament, id-diversità u l-integrità 
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futuri ta' dawk l-ekosistemi;

- "rendiment ekonomiku massimu" tfisser 
il-livell tal-qabda li jkun fid-daqs massimu 
li jista' jinqabad b'mod sostenibbli sabiex 
isir l-akbar dħul possibbli;

'limitu ta' qbid' tfisser limitu kwantitattiv 
fuq il-ħatt l-art ta' stokk ta' ħut jew ta' 
grupp ta' stokkijiet ta' ħut matul perjodu 
partikolari;

'limitu ta' qbid' tfisser limitu kwantitattiv 
fuq il-qbid ta' stokk ta' ħut jew ta' grupp ta' 
stokkijiet ta' ħut matul perjodu partikolari;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ‘speċijiet mistada’ tfisser speċijiet 
soġġetti għal pressjoni/sfruttar ta’ sajd 
inklużi l-ispeċijiet li ma jitħattewx l-art, 
imma jinqabdu bħala jew qabda 
sekondarja jew isofru impatt minħabba s-
sajd;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘sfruttar sostenibbli' tfisser l-isfruttar ta’ 
stokk jew grupp ta’ stokkijiet ta' ħut 
b'mod li jġib lura u jżomm f'livelli kapaċi 
li jipproduċi r-rendiment massimu 
sostenibbli, juri distribuzzjoni f’saħħitha 
tal-għomor u d-daqs ta' popolazzjoni u ma 
jkollux impatt negattiv fuq l-ekosistemi 
tal-baħar;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'punt ta' referenza dwar konservazzjoni' 
tfisser il-valuri ta' parametri tal-
popolazzjoni ta' stokk ta' ħut (bħall-
bijomassa jew ir-rata ta' mortalità mis-sajd) 
użati fil-ġestjoni tas-sajd, pereżempju fir-
rigward ta' livell aċċettabbli ta' riskju 
bijoloġiku jew livell mixtieq ta' rendiment;

'punt ta' referenza dwar konservazzjoni' 
tfisser il-valuri ta' parametri tal-
popolazzjoni ta' stokk ta' ħut (bħall-
bijomassa jew ir-rata ta' mortalità mis-sajd) 
użati fil-ġestjoni tas-sajd, pereżempju fir-
rigward tar-rendiment sostenibbli 
massimu jew l-aqwa ekwivalenti ta' 
sostitut, u jkun jirrifletti għomor tal-
popolazzjoni u distribuzzjoni ta' daqs 
f'saħħithom, ir-rata ta' mortalità tal-ħut li 
tiġġenera rendiment massimu sostenibbli 
għandha titqies bħala standard minimu 
għall-punti ta’ riferiment limiti, skont il-
Ftehim tal-Istokkijiet tal-Ħut tan-
Nazzjonijiet Uniti tal-1995;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'salvagwardja' tfisser miżura 
prekawzjonarja maħsuba biex tipproteġi 
jew timpedixxi milli sseħħ xi ħaġa mhux 
mixtieqa;

'salvagwardja' tfisser miżura 
prekawzjonarja maħsuba biex tipproteġi 
jew timpedixxi l-isfruttar tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar milli jaqbeż il-livelli 
sostenibbli, inklużi l-punti ta' riferiment 
ta' konservazzjoni, jew milli jkollhom 
impatt negattiv fuq l-ekosistema tal-
baħar;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘miżura prekawzjonarja’ tfisser miżura li 
tħaddan il-prinċipju prekawzjonarju, kif 
hemm riferiment għalih fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 191(2) tat-



PE480.515v04-00 24/94 AD\901491MT.doc

MT

Trattat, inkluż iżda mhux limitat għal:
miżuri ta' konservazzjoni, miżuri tekniċi u 
miżuri relatati mal-isfruttar sostenibbli 
tal-istokkijiet, u hija konformi mad-
definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 6 tal-
Ftehim tal-Istokkijiet tal-Ħut tan-
Nazzjonijiet Uniti, li meta t-tagħrif 
xjentifiku ma jkunx ċert, affidabbli jew 
adegwat ikun hemm ħtieġa ta’ aktar 
kawtela u li n-nuqqas ta' teħid ta' tagħrif 
xjentifiku adegwat m'għandux 
jiġġustifika l-posponiment jew in-nuqqas 
ta' teħid ta' miżuri amministrattivi sabiex 
jiġu kkonservati speċijiet fil-mira, speċijiet 
assoċjati jew dipendenti u speċijiet mhux 
fil-mira u l-ambjent tagħhom;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'miżuri tekniċi' tfisser il-miżuri li 
jirregolaw il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, 
il-kompożizzjoni tad-daqs tal-qabdiet u l-
impatti fuq komponenti tal-ekosistemi li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd permezz 
tal-kundizzjonament tal-użu u l-istruttura 
tal-irkaptu tas-sajd u r-restrizzjoni tal-
aċċess għal żoni tas-sajd;

'miżuri tekniċi' tfisser il-miżuri li 
jirregolaw il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, 
il-kompożizzjoni tad-daqs tal-qabdiet u l-
impatti fuq komponenti tal-ekosistemi jew 
il-funzjonament tal-ekosistemi li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd permezz 
tal-kundizzjonament tal-użu u l-istruttura 
tal-irkaptu tas-sajd u r-restrizzjoni tal-
aċċess għal żoni tas-sajd;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘riżerva tas-sajd’ tfisser spazju ġeografiku 
definit b’mod ċar fl-ibħra territorjali 
kostali ta' Stat Membru li fih kull attività 
ta' sajd hija pprojbita;
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'kapaċità għas-sajd' tfisser it-tunnellaġġ ta' 
bastiment f'TG (Tunnellaġġ Gross) u l-
qawwa tiegħu f'kW (Kilowatt) kif definit 
fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2930/86;

'kapaċità għas-sajd' tfisser l-abilità ta’ 
bastiment li jaqbad il-ħut. L-indikaturi li 
jistgħu jintużaw ġħall-kwantifikazzjoni 
tal-kapaċità għas-sajd huma l-
karattersitiċi tal-bastimenti, inkluż it-
tunnellaġġ ta' bastiment f'TG (Tunnellaġġ 
Gross) u l-qawwa tiegħu f'kW (Kilowatt) 
kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/8635, l-
irkaptu tas-sajd u t-teknika tas-sajd li 
jintużaw u l-għadd ta’ jiem imqattgħin fis-
sajd;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'ftehimiet dwar sajd sostenibbli' tfisser 
ftehimiet internazzjonali konklużi ma' stat 
ieħor għall-fini li jinkiseb aċċess għar-
riżorsi jew l-ilmijiet fi skambju ma' 
kumpens finanzjarju mill-Unjoni.

'ftehimiet dwar sajd sostenibbli' tfisser 
ftehimiet internazzjonali konklużi ma' stat 
ieħor għall-fini li jinkiseb aċċess għar-
riżorsi jew l-ilmijiet ħalli tkun sfruttata 
b’mod sostenibbli parti mill-eċċess tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar fi skambju ma' 
kumpens finanzjarju mill-Unjoni li jsostnu 
lis-settur lokali tas-sajd, b’enfasi 
partikolari fuq il-ġbir tad-data xjentifika, 
il-monitoraġġ u l-kontroll;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘ħabitats essenzjali tal-ħut’ huma ħabitats 
tal-baħar fraġli u vitali li jeħtieġu 
protezzjoni minħabba r-rwol tagħhom fl-
ilħuq tal-ħtiġijiet ekoloġiċi u bijoloġiċi tal-
ispeċijiet tal-ħut, inkluż it-territorju għar-
riproduzzjoni, it-trobbija u t-tmigħ.

Ġustifikazzjoni

Tirreferi għall-emenda għall-Artikolu 8.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘ġestjoni sostenibbli’ tfisser l-użu ta’ 
riżorsa b’mod li l-kapaċità tar-riżorsa tal-
baħar li twieġeb għall-bidliet ikkawżati 
mill-bniedem ma tkunx kompromessa, 
filwaqt li jkun permess l-użu sostenibbli 
tal-beni u s-servizzi tal-baħar mill-
ġenerazzjonijiet ta’ issa u tal-ġejjieni.

Ġustifikazzjoni

It-twaqqif tal-prinċipju tal-ġestjoni sostenibbli.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘daqs ta’ riferiment tal-konservazzjoni’ 
tfisser kull dimensjoni speċifikata għar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar maqbudin 
permezz tas-sajd u kull dimensjoni u daqs 
determinati mil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
Unjoni inkluż dawk fl-Artikolu 15 u l-
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Anness II tar-Regolament KE 
Nru 1967/2006;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘impatt baxx tas-sajd’ tfisser l-użu ta’ 
tekniki selettivi tas-sajd, li jkollhom impatt
detrimentali minimu fuq l-ekosistemi tal-
baħar u emissjonijiet baxxi ta’ fjuwil;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘sajd selettiv’ tfisser metodu ta’ sajd jew 
il-ħila tal-irkaptu tas-sajd li jimmira lejn 
organiżmi u jaqbadhom skont id-daqs u l-
ispeċi tagħhom matul l-operazzjoni ta’ 
sajd u li jippermetti lil dawk li mhumiex 
il-miri li jiġu evitati jew rilaxxati 
mingħajr dannu;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji 
bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment 
jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq 
il-kosta maġenb, mingħajr preġudizzju 

2. Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji 
bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment 
jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq 
il-kosta maġenb, u li jingħata aċċess 
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għall-arranġamenti għal bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta' Stati 
Membri oħra skont relazzjonijiet eżistenti 
dwar il-viċinat bejn l-Istati Membri u l-
arranġamenti li jinsabu fl-Anness I, li 
jistabbilixxu għal kull Stat Membru ż-żoni 
ġeografiċi fi ħdan il-faxex kostali ta' Stati 
Membri oħra fejn isiru attivitajiet tas-sajd u 
l-ispeċijiet ikkonċernati. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

prijoritarju lis-sajd fuq skala żgħira 
b’impatt ambjentali żgħir u b’valur 
kulturali u ekonomiku miżjud kbir għall-
komunitajiet tal-kosta, mingħajr 
preġudizzju għall-arranġamenti għal 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera ta' Stati Membri oħra skont 
relazzjonijiet eżistenti dwar il-viċinat bejn 
l-Istati Membri u l-arranġamenti li jinsabu 
fl-Anness I, li jistabbilixxu għal kull Stat 
Membru ż-żoni ġeografiċi fi ħdan il-faxex 
kostali ta' Stati Membri oħra fejn isiru 
attivitajiet tas-sajd u l-ispeċijiet 
ikkonċernati. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fiz-zoni protetti mill-Unjoni jew mill-
Istati Membri, inkluż imma mhux limitat
għaż-żoni ta’ konservazzjoni skont id-
Direttiva 92/43/KEE, żoni ta’ protezzjoni 
speċjali skont id-Direttiva 2009/147/KE u 
s-siti magħżula skont il-Konvenzjonijiet 
tal-Ibħra Reġjonali, is-sajd għandu jkun 
projbit sakemm ma jiġix dimostrat, 
permezz ta’ valutazzjoni minn qabel, li 
attivitajiet speċifiċi ta’ sajd ma humiex ta’ 
detriment għall-istatus ta’ konservazzjoni 
tas-sit inkwestjoni, u biss wara li l-
istituzzjonijiet tal-Istat Membru jew tal-
UE li s-sit ikun protett fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom ma jkunux adottaw pjan ta' 
ġestjoni li jippreskrivi l-attivitajiet ta' sajd 
permessi;

Emenda 54
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri ta’ konservazzjoni speċjali, 
f’postijiet identifikati kif xieraq ġewwa ż-
żoni definiti fil-paragrafi 2 u 3, biex 
jippreservaw riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
mill-impatti negattivi ta’ ċerti attivitajiet 
tas-sajd. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

Emenda55Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri għall-konservazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jistgħu jinkludu dawn 
li ġejjin:

Il-miżuri għall-konservazzjoni, il-ġestjoni 
sostenibbli u l-isfruttar tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandhom jinkludu 
dawn kollha li ġejjin jew uħud minnhom:

(a) l-adozzjoni ta’ pjanijiet multiannwali 
skont l-Artikoli 9 - -11;

(a) l-adozzjoni ta’ pjanijiet multiannwali 
skont l-Artikoli 9 - -11;

(b) l-istabbiliment ta’ miri għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet;

(b) l-istabbiliment ta’ miri għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet;

(ba) l-adozzjoni ta' miżuri li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' status 
ambjentali tajjeb sa mhux aktar tard mill-
2020 kif stabbilit fid-Direttiva 
2008/56/KE;
(bb) l-adozzjoni ta’ miżuri biex jingħata 
kontribut lill-implimentazzjoni tad-
Direttiva 92/43/KEE and d-Direttiva 
2009/147/KE mill-Istati Membri;
(bc) l-istabbiliment ta' riżervi tal-baħar u 
tas-sajd.

(c) l-adozzjoni ta’ miżuri sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd u/jew it-tipi ta' 
bastimenti tas-sajd jiġu adattati għall-
opportunitajiet disponibbli ta' sajd;

(c) l-adozzjoni ta’ miżuri sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd u/jew il-kwantità ta’ 
rkaptu użat u/jew it-tipi ta' bastimenti tas-
sajd jiġu adattati għall-opportunitajiet 
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disponibbli ta' sajd;

(ca) l-adozzjoni ta’ miżuri bl-iskop li jiġu 
limitati jew imposti kundizzjonijiet fuq l-
eżerċizzju ta’ ċerti attivitajiet tas-sajd;

(d) l-istabbiliment ta’ inċentivi, inklużi 
dawk ta' natura ekonomika, sabiex 
jippromwovu sajd iżjed selettiv jew 
b'impatt baxx;

d) l-istabbiliment ta’ inċentivi, inklużi 
dawk ta' natura ekonomika fil-forma ta' 
aċċess għall-opportunitajiet tas-sajd, 
sabiex jippromwovu sajd iżjed selettiv jew 
b'impatt baxx, metodi li jkunu aktar 
ambjentalment sostenibbli tas-sajd jew 
sabiex jinkoraġixxu konformità mar-
rekwiżiti regolatorji;

(e) l-iffissar ta’ opportunitajiet tas-sajd; (e) l-iffissar ta’ opportunitajiet tas-sajd;

(ea) l-istabbiliment ta’ daqsijiet ta' 
referenza għall-konservazzjoni;

(f) l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi kif 
imsemmija fl-Artikolu 14;

(f) l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi kif 
imsemmija fl-Artikolu 14;

(g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-
obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha;

g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-
obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha u 
miżuri biex insaqqsu u jeliminaw qabdiet 
inċidentali;

(h) it-twettiq ta’ proġetti pilota dwar tipi 
alternattivi ta' tekniki għall-ġestjoni tas-
sajd.

(h) it-twettiq ta’ proġetti pilota dwar tipi 
alternattivi ta' tekniki għall-ġestjoni tas-
sajd.

(ha) l-istabbiliment ta' miri u l-
provvediment ta' inċentivi għall-miżuri 
biex itejbu l-ambjent tal-baħar u jżidu s-
saħħa tal-istokkijiet tal-ħut.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-impożizzjoni ta’ obbligi rigward il-
ġbir ta’ data, inkluż il-ġbir ta’ data dwar l-
istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-
ekosistema tal-baħar, u l-impatti tas-sajd 
u l-akkwakultura fuqu;
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt h – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Kull miżura xierqa oħra proposta mill-
Istat Membru u approvata mill-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-flessibilità.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru ma jirnexxilux jikseb 
ir-riżultati li l-miżuri introdotti skont dan 
l-Artikolu huma mmirati li jilħqu, dan 
għandu jirriżulta fl-interruzzjoni jew is-
sospensjoni tal-għajnuna finanzjarja 
mogħtija lil dak l-Istat Membru fil-qafas 
tal-Politika Komuni tas-Sajd. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-firxa, it-tul u r-ripetizzjoni 
tan-nuqqas ta' konformità.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Stabbiliment tar-Riżervi tas-Sajd

1. Sabiex jiġi żgurat li t-tendenza tal-
kollass tal-istokkijiet tal-ħut tinqeleb u 
biex tiżdied il-produttività tal-ħut fil-
baħar u biex l-istokkijiet tal-ħut jiġu 
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kkonservati, miżmuma u ġestiti u biex jiġu 
protetti r-riżorsi akkwatiċi ħajjin u l-
ekosistemi tal-baħar, u bħala parti minn 
approċċ prekawzjonarju, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu netwerk koerenti 
tar-riżervi tas-sajd għall-iskopijiet tal-
konservazzjoni tas-sajd, inkluż ħabitats 
essenzjali tal-ħut, b’mod partikolari żoni 
fejn jitrabbew, ibidu u jiġu mitmugħa l-
istokkijiet tal-ħut;
2. Fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw u jistabbilixxu 
kemm-il sit ikun meħtieġ biex 
jistabbilixxu n-netwerk koerenti tar-
riżervi tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ hawn fuq f’ilmijiet suġġetti għas-
sovranità u l-ġurisdizzjoni tal-Istati 
Membri u li jammontaw għal mill-inqas 
20% tal-ilmijiet territorjali kostali f’kull 
Stat Membru u għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar dawn is-siti;
3. Fuq il-bażi ta’ informazzjoni xjentifika 
rilevanti, l-Istati Membri jistgħu jespandu 
ż-żoni magħżula eżistenti jew jidentifikaw 
riżervi tas-sajd addizzjonali ġewwa l-
ilmijiet territorjali tagħhom wara l-
1 ta’ Jannar 2016;
4. Il-miżuri u d-deċiżjonijiet imsemmija 
fil-paragrafi 2 u 3 hawn fuq għandhom 
jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni, flimkien 
mar-raġunijiet xjentifiċi, tekniċi, soċjali u 
legali sottostanti u jiġu magħmula 
pubblikament disponibbli;
5. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kkonċernati għandhom 
jiddeċiedu jekk ir-riżervi tas-sajd 
magħżula skont il-paragrafi 1 - 3 
għandhomx jiġu mdawra minn żona jew 
żoni fejn l-attivitajiet tas-sajd ikunu 
ristretti u għandhom jiddeċiedu, wara li 
jkunu nnotifiaw lill-Kummissjoni, dwar l-
irkaptu tas-sajd li jista’ jintuża f’dawn iż-
żoni, kif ukoll il-miżuri ta’ ġestjoni xierqa 
u r-regoli tekniċi applikati fihom, li ma 
jistgħux ikunu anqas riġidi mil-
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leġiżlazzjoni tal-UE. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponnibbli għall-
pubbliku;
6. Jekk bastiment tas-sajd ikun qed 
jitranżita minn riżerva tas-sajd, l-irkaptu 
kollu li jinġarr abbord u li jintuża għas-
sajd għandu jkun marbut u stivat matul it-
tranżitu, b’mod partikolari:
- xbieki, piżijiet, u rkaptu simili 
għandhom ikunu maqlugħa minn mad-
diriġenti u ħbula u wajers tal-ġbid u l-
irfigħ tax-xibka tat-tkarkir;
- xbieki li huma fuq jew 'il fuq mill-gverta 
għandhom ikunu marbutin u stivati 
b'mod sikur;
- il-konzijiet għandhom jiġu stivati taħt il-
gverta.
7. Jekk ikun hemm evidenza ta’ ċaqliq fi 
żmien sena mill-istabbiliment ta’ riżerva
tas-sajd jew netwerk ta’ riżervi tas-sajd, l-
Istat Membru rilevanti għandu jieħu 
miżuri biex jiżgura li l-objettivi tar-riżervi
tas-sajd stipulati fil-paragrafu 1 jintlaħqu 
u biex jissalvagwardja u jiżgura l-impatt 
pożittiv tar-riżervi tas-sajd fuq iż-żoni ’l 
barra miż-żona protetta u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b’dawn il-
miżuri, u din l-informazzjoni għandha 
tkun pubblikament disponibbli; Din l-
informazzjoni għandha tkun disponnibbli 
għall-pubbliku;
8. Jekk il-Kummissjoni tqis li r-riżervi
magħżula tas-sajd mhumiex suffiċjenti 
biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-istokkijiet tal-ħut u l-ekosistemi 
bijoloġiċi tal-baħar ikkonċernati, hija 
għandha, permezz ta’ atti delegati adottati 
bi qbil mal-Artikolu 55, tadotta miżuri 
addizzjonali għal dan l-iskop;
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Emenda60

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu dawn li 
ġejjin:

Il-miżuri tekniċi għandhom jinkludu dawn 
li ġejjin jew uħud minnhom:

(a) id-daqsijiet tal-malji u regoli dwar l-użu 
tal-irkapti tas-sajd;

(a) id-daqsijiet tal-malji u regoli dwar l-użu 
tal-irkapti tas-sajd jew mezzi addizzjonali 
oħra;

(b) restrizzjonijiet fuq il-kostruzzjoni tal-
irkaptu tas-sajd, li jinkludu

(b) restrizzjonijiet fuq il-kostruzzjoni tal-
irkaptu tas-sajd, li jinkludu

i) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
itejbu s-selettività jew inaqqsu l-impatt fuq 
iż-żona bentika;

i) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
itejbu s-selettività jew inaqqsu l-impatt fuq 
iż-żona bentika;

ii) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
inaqqsu l-qbid aċċidentali ta' speċijiet fil-
periklu, mhedda u protetti;

ii) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
inaqqsu l-qbid aċċidentali ta' speċijiet fil-
periklu, mhedda u protetti;

(c) projbizzjonijiet tal-użu ta' ċerti rkapti 
tas-sajd f'ċerti żoni jew staġuni;

(c) projbizzjonijiet tal-użu ta' ċerti rkapti 
tas-sajd, tagħmir tekniku jew tipi ta' 
bastimenti f'ċerti żoni jew staġuni;

(d) projbizzjoni jew restrizzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni u/jew 
perjodi;

(d) projbizzjoni jew restrizzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni u/jew 
perjodi;

(da) azzjonijiet maħsuba biex 
jimminimizzaw u, fejn ikun possibbli, 
jeliminaw qbdi inċidentali, u jipproteġu ż-
żona bentika u l-qiegħ il-baħar;

(e) rekwiżiti għall-bastimenti tas-sajd biex 
jieqfu joperaw f'żona għal perjodu minimu 
definit sabiex tiġi protetta aggregazzjoni 
temporanja ta' riżorsa tal-baħar 
vulnerabbli;

(e) rekwiżiti għall-bastimenti tas-sajd biex 
jieqfu joperaw f'żona għal perjodu minimu 
definit sabiex tiġi protetta aggregazzjoni 
temporanja ta' riżorsa tal-baħar 
vulnerabbli;

(f) miżuri speċifiċi sabiex inaqqsu l-impatt 
tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-
baħar u speċijiet mhux fil-mira;

(f) miżuri speċifiċi sabiex inaqqsu l-impatt 
tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-
baħar u speċijiet mhux fil-mira, u biex 
inaqqsu r-rimi ta' rkapti tas-sajd, skart 
assoċjat mal-ipproċessar bażiku tas-sajd, 
u forom oħra ta' tniġġis;

(g) miżuri tekniċi oħra mmirati sabiex (g) miżuri tekniċi oħra mmirati sabiex 
jipproteġu l-bijodiversità u l-ekosistemi
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jipproteġu l-bijodiversità tal-baħar. tal-baħar.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jittieħdu 
fi żmien xieraq. Jekk il-miżuri jieħdu fit-
tul mingħajr bżonn jew ma 
jikkontribwixxux biżżejjed għall-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar jew l-ekosistemi tal-baħar, hija 
għandha, permezz ta’ atti delegati adottati 
bi qbil mal-Artikolu 55, tadotta tali 
miżuri.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru ma jirnexxilux jikseb 
ir-riżultati li l-miżuri introdotti skont dan 
l-Artikolu huma mmirati li jilħqu, dan 
għandu jirriżulta fl-interruzzjoni jew is-
sospensjoni tal-għajnuna finanzjarja 
mogħtija lil dak l-Istat Membru fil-qafas 
tal-Politika Komuni tas-Sajd. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-firxa, it-tul u r-ripetizzjoni 
tan-nuqqas ta' konformità.
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Emenda63

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu stabbiliti bħala 
prijorità pjanijiet multiannwali li jipprovdu 
għal miżuri ta' konservazzjoni sabiex l-
istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu 
lura fuq livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li 
jaġixxu taħt proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, għandhom jadottaw pjanijiet 
multiannwali għall-ispeċijiet maqbuda 
kollha li jipprovdu għal miżuri ta' 
konservazzjoni u mezzi oħra biex jiksbu l-
objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd, u 
b'mod partikolari sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura fuq 
livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, bħala prijorità, u fi 
żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.
1a. Mid-data meta pjan multiannwali 
jkun propost mill-Kummissjoni l-ebda 
żieda fl-opportunitajiet tas-sajd għas-sajd 
ikkonċernat m'għandu jkun miftiehem 
qabel ma jiġi adottat.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fejn, minkejja miżuri mmirati għall-
irkupru tal-istokkijiet, il-mira li jinżammu 
jew jitreġġgħu lura stokkijiet tal-ħut ’il 
fuq minn livelli kapaċi jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015 
ma tistax tintlaħaq għal stokk wieħed jew 
aktar;
(a) minħabba lakuni fid-data, jistgħu jiġu 
adottati l-istandards l-aktar qrib skont id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/477/UE 
tal-1 ta' Settemrbu 2010 dwar kriterji u 
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standards metodoloġiċi għal status 
ambjentali tajjeb ta’ ilmijiet tal-baħar 
għad-Direttiva 2008/56/KE) u l-mortalità 
mis-sajd għandha tkompli titnaqqas fuq 
bażi prekawzjonarja. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jevalwaw u 
jindirizzaw l-ostakli għar-riċerka u l-
għarfien biex jiżguraw li tagħrif 
addizzjonali jsir disponibbli kemm jista’ 
jkun malajr.
(b) minħabba t-tnaqqis drastiku tal-
istokkijiet, għandhom jiġu introdotti 
miżuri addizzjonali ta’ ġestjoni fil-kuntest 
tal-pjanijiet multiannwali, inkluż, iżda 
mhux biss, tnaqqis ulterjuri fil-mortalità 
mis-sajd, żoni magħluqa u staġuni 
magħluqa, bil-ħsieb li jinżammu jew 
jitreġġgħu lura l-popolazzjoni ’l fuq minn 
livelli kapaċi jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli malajr kemm huwa 
bijoloġikament possibbli u sal-2020 l-
aktar tard.
(c) minħabba n-natura mħallta tas-sajd, 
il-ġestjoni għandha tkun iggwidata minn 
parir xjentifiku relatat mal-ispeċijiet fil-
mira l-iktar vulnerabbli f’termini tad-
distribuzzjoni tal-bijomassa ta' stokk 
riproduttiv tagħhom, tal-età u tad-daqs 
tagħhom u deskritturi rilevanti oħra,

Emenda65

Proposta għal regolament
Artikoku 9 – paragrafu 2 – punti ba u bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri li jipprovdu għal ġbir ta’ 
biżżejjed data biex ikunu jistgħu jsiru 
valutazzjonijiet xjentifiċi preċiżi tal-
istokkijiet tal-ispeċijiet maqbuda.
(bb) miżuri għall-irkupru u ż-żamma ta' 
status ambjentali tajjeb skont id-
Direttiva 2008/56/KE.
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Emenda66

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet multiannwali għandhom, fejn 
possibbli, ikopru jew sajd li jisfrutta 
stokkijiet waħdiena ta' ħut jew sajd li 
jisfrutta taħlita ta' stokkijiet, filwaqt li jqisu 
l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet u s-sajd.

3. Il-pjanijiet multiannwali għandhom, fejn 
possibbli, ikopru jew sajd li jisfrutta 
stokkijiet waħdiena ta' ħut jew sajd li 
jisfrutta taħlita ta' stokkijiet, filwaqt li jqisu 
l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet u s-sajd 
u l-ambjent tal-baħar fuq firxa usa’.
3a. Fil-każ ta' sajd imħallat, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-pariri 
xjentifiċi dwar l-aktar speċijiet
vulnerabbli.

Emenda67

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u 
għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta 
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni u s-
sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza 
b'mod xjentifikament validu.

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u 
għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta 
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni u s-
sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza 
b'mod xjentifikament validu, u n-nuqqas 
ta' data xjentifika adegwata m'għandux 
jintuża bħala ġustifikazzjoni għad-
dewmien fl-introduzzjoni ta' miżuri ta' 
konservazzjoni li jistgħu jkunu neċessarji 
għall-kisba tal-objettivi tal-Poltika 
Komuni tas-Sajd.

4a. Fin-nuqqas ta' data, l-istandards l-
aktar qrib jistgħu jiġu adottati b'mod 
xjentifiku validu u bi qbil mad-Deċiżjoni 
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tal-Kummissjoni 2010/477/UE.
4b. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jiġu rieżaminati tliet darbiet fis-sena, 
f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 
biex jivvalutaw il-progress li sar biex 
jinkisbu l-objettivi tagħhom;
4c. Fejn ikun hemm tħassib motivat dwar 
id-dewmien fil-kisba tal-miri, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 55, u 
tintroduċi tali miżuri ta' konservazzjoni u 
tekniċi kif ikun meħtieġ.
4d. Jekk in-nuqqas li jinkiseb progress 
lejn l-ilħuq tal-objettivi ta' pjan 
multiannwali jista' jiġi attribwit lil Stat 
Membru wieħed jew iktar, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa twaqqaf l-
assistenza finanzjarja lil dawn l-Istati 
Membri.

Emenda68

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4e. Fil-perjodu qabel l-adozzjoni jew it-
tiġdid tal-pjanijiet multiannwali, il-
partijiet kollha għandhom jikkonformaw 
mal-objettivi u l-prinċipji ta' dan l-
Artikolu u tal-Artikolu 10.
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Emenda69

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015, u jekk ikun 
bijoloġikament possibbli, 'il fuq minn 
livelli kapaċi jipproduċu rendiment 
ekonomiku massimu sal-2020;
1a. Il-qbid totali permess u l-kwoti ta' 
kwalunkwe speċi fi kwalunkwe sena, jew 
parti minn sena, m'għandux jaqbeż livell 
li jkun meħtieġ għall-kisba ta' objettiv 
msemmi fil-paragrafu 1.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jimmiraw lejn l-eliminazzjoni ta’ qbid 
mhux mixtieq u mhux awtorizzat ta' 
stokkijiet kummerċjali u mhux 
kummerċjali.

Emenda71

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd 
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treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet 'il fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

konsistenti mal-paragrafu 1, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti u għandhom 
jistabbilixxu mira tal-eqreb data 
bijoloġika possibbli għall-kisba tal-livelli 
tal-istokkijiet ogħla mir-rendiment 
massimu sostenibbli.
2a. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jikkunsidraw bis-sħiħ ir-rekwiżiti 
leġiżlattivi biex iżommu u jerġa' jkun 
hemm l-ekosistema tal-baħar.

Emenda72

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt c sa punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miri kwantifikabbli espressi f’termini 
ta’:

(c) miri kwantifikabbli espressi f’termini 
ta’:

i) ir-rati ta' mortalità mis-sajd, u/jew i) ir-rati ta' mortalità mis-sajd, u
ii) il-bijomassa ta' stokk riproduttiv, u ii) il-bijomassa ta' stokk riproduttiv, 

(iia) distribuzzjoni tal-età u d-daqs; kif 
ukoll

iii) l-istabbiltà tal-qabdiet; iii) l-istabbiltà tal-qabdiet;
(d) skedi ta' żmien ċari biex jintlaħqu l-miri 
kwantifikabbli;

(d) skedi ta' żmien ċari biex jintlaħqu l-miri 
kwantifikabbli;

(e) miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward 
l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

(e) miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward 
l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

(ea) miżuri biex jipproteġu l-ispeċijiet
elenkati fl-Anness II u IV tad-
Direttiva 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE mill-impatt tal-
attivitajiet tas-sajd;

(f) indikaturi kwantifikabbli għall-
monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-
progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-
pjan multiannwali;

(f) indikaturi kwantifikabbli għall-
monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-
progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-
pjan multiannwali;

(g) miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti (g) miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti 
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tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi;

tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi;

(ga) miri li jirrelataw ma’ riżorsi 
akkwatiċi ħajjin u ż-żamma jew it-titjib 
tal-istatus ta' konservazzjoni ta' 
ekosistemi tal-baħar;

(h) tnaqqis tal-impatti tas-sajd fuq l-
ekosistema;

(h) tnaqqis tal-impatti tas-sajd fuq l-
ekosistema;

(i) salvagwardji u kriterji li jattivaw dawk 
is-salvagwardji;

(i) salvagwardji, kriterji li jattivaw dawk is-
salvagwardji u rappurtar annwali dwar l-
attivazzjoni tagħhom, li jipprovdi dettalji 
dwar liema miżuri prekawzjonarji ttieħdu 
u valutazzjonijiet tal-effettività tagħhom;

(ia) miżuri biex jerġa' jkun hemm u 
jinżamm il-funzjonament tal-katina 
alimentari affettwata b'mod negattiv mill-
attivitajiet tas-sajd;
(ib) valutazzjoni tal-kapaċità tal-flotta u l-
impatt ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd, 
inkluża kull konsegwenza għall-
bijodiversità u l-ambjent tal-baħar u, jekk 
dik il-valutazzjoni tiżvela impatt negattiv, 
pjan li jindirizza dak l-impatt u 
jimminimizza tali konsegwenzi;

(j) kull miżura oħra xierqa sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali.

(j) kull miżura oħra xierqa sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali.

(ja) proċeduri ta’ piena għal nuqqas ta’ 
konformità li huma proporzjonati, 
dissważivi u effettivi.

Emenda73

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Skont il-punt b tal-Artikolu 4, il-miri 
kwantifikabbli msemmija fil-punt c tas-
subparagrafu 1 ta' dan l-Artikolu, 
għandhom ikunu bbażati fuq u għandhom 
ikunu konformi mal-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli jew, fin-nuqqas ta' tali parir, 
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għandhom ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju, u għandhom jibqgħu fil-
limiti li jistgħu jiġu kkunsidrati, fuq il-
bażi ta' approċċ xjentifiku validu, li 
jiżguraw il-kisba u ż-żamma tal-istokkijiet 
'il fuq minn livelli kapaċi li jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli skont l-
Artikolu 10(1).

Ġustifikazzjoni
L-emenda tfasslet bl-assistenza tas-servizzi legali tal-Parlament. Hija maħsuba biex tiżgura li 
l-pjanijiet multiannwali jipprovdu l-bażi għall-kisba tal-objettivi ta' dan ir-Regolament, u li r-
rekwiżiti li jimponu ma jistgħux jiġu modifikati ħlief bi ftit mill-Kunsill meta jiltaqa' darba fis-
sena biex jistabbilixxi TACS u kwoti.

Emenda74

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 u 1a, 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 92/43/KEE, tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2009/147/KE u tal-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE, l-attivitajiet tas-
sajd għandhom jitwettqu mill-Istati 
Membri b'tali mod li jtaffu l-impatt mill-
attivitajiet tas-sajd f'żoni speċjali ta' 
konservazzjoni bħal dawn.

1. F’żoni protetti skont it-tifsira tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u tal-
Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE, l-
attivitajiet tas-sajd għandhom jitwettqu 
mill-Istati Membri b'tali mod li jipprevjenu 
d-deterjorament tal-ħabitats naturali u li 
l-ispeċijiet li għalihom iż-żoni ġew 
identifikati jiġu disturbati, bil-mira li 
jinkiseb status favorevoli ta’ 
konservazzjoni;

1a. L-Istat Membru għandu jieħu miżuri 
mhux diskriminatorji għall-iskop ta’ 
konformità mal-paragrafu 1 u għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri l-oħra u l-Kunsill Konsultattiv 
Reġjonali qabel ma tali miżuri jidħlu fis-
seħħ.
1b. L-azzjonijiet kollha meħuda mill-
Unjoni u mill-Istati Membri taħt il-
Politika Komuni tas-Sajd għandhom 
ikunu f'konformità sħiħa mal-
Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni.
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55, 
biex tispeċifika miżuri relatati mas-sajd 
biex itaffu l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd
f’żoni speċjali ta’ konservazzjoni.

2. Soġġetta għal kull dritt ta’ Stat 
Membru li jiżgura l-applikazzjoni tad-
Direttiva 1992/43/KEE, id-Direttiva
2009/147/KE u d-Direttiva 2008/56/KE, u 
f'każijiet fejn l-Istat Membru jonqos milli 
jieħu azzjonijiet meħtieġa taħt il-
paragrafu 1, il-Kummissjoni se jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika miżuri relatati 
mas-sajd biex tipprevjeni kull impatt 
sinifikanti tas-sajd fiż-żoni msemmija fl-
Artikolu 12(1), inkluż fil-każ li l-Istat 
Membru responsabbli jonqos milli 
jinnotifika miżuri skont il-paragrafu 1 u 
1a u fil-każ ta’ evidenza ta’ deterjorament 
jew status ta’ konservazzjoni fqir u 
kontinwu bħala riżultat tal-attivitajiet tas-
sajd.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiġi pprovduta b’setgħat biex tadotta miżuri fl-assenza ta’ azzjoni 
minn Stat Membru u fil-każ ta’ opinjoni motivata tal-Kummissjoni li tidentifika t-theddida ta’ 
deterjorament tal-istatus ta’ konservazzjoni tas-sit. Dan huwa konsistenti ma’ suġġerimenti 
oħra fil-proposta tal-Kummissjoni, bħall-paragrafu 1 tal-Artikolu 20.

Emenda76

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq il-bażi ta' evidenza ta' theddida serja 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, jew għall-ekosistema tal-baħar u 

1. Fuq il-bażi ta' evidenza ta' theddida serja 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, jew għall-ekosistema tal-baħar u 
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li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, il-
Kummissjoni, fuq talba raġunata ta' xi Stat 
Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
tista' tiddeċiedi miżuri temporanji sabiex 
ittaffi t-theddida.

li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, il-
Kummissjoni, fuq talba raġunata ta' xi Stat 
Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
għandha tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 55, li jistabbilixxi miżuri 
temporanji sabiex ineħħi t-theddida. Tali 
miżuri għandu jkollhom effett immedjat.

Emenda77

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu tal-inqas dewmien 
neċessarju u fi kwalunkwe każ 
m'għandhomx idumu iktar minn sitt 
xhur. Jekk it-theddida serja tibqa', il-
Kummissjoni tista', wara konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati,iġġedidhom għal 
perjodi suċċessivi ta' mhux iktar minn sitt 
xhur.

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex tikkjarifika t-tifsira ta' "temporanji".

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2a, 
jekk it-theddida serja u persistenti fuq ir-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar tirrendi miżuri 
permanenti neċessarji, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti implimentattivi li 
jistabbilixxu tali miżuri permanenti.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
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Artikolu 56.

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-proċedura jekk theddida serja tippersisti

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Miżuri ta' emerġenza minn Stati Membri

1. Jekk ikun jidher li teżisti xi theddida 
serja u li ma dehritx qabel għall-
konservazzjoni ta' riżorsi akkwatiċi ħajjin, 
jew għall-ekosistema tal-baħar b'riżultat 
ta' attivitajiet tas-sajd, f'ilmijiet li jaqgħu 
taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' Stat 
Membru meta xi dewmien żejjed ikun 
jirriżulta fi ħsara li tkun diffiċli biex 
tissewwa, dak l-Istat Membru jista' jieħu 
miżuri ta' emerġenza li m'għandhomx 
idumu għal aktar minn tliet xhur.
2. Stati Membri li jkun bi ħsiebhom 
jieħdu miżuri ta' emerġenza għandhom 
jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali 
konċernati billi jibagħtu abbozz ta' dawk 
il-miżuri, flimkien ma' memorandum ta' 
spjegazzjoni, qabel jadottawhom.
3. L-Istati Membri u l-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali konċernati jistgħu 
jibagħtu l-kummenti tagħhom bil-miktub 
lill-Kummissjoni fi żmien ħamest ijiem ta' 
xogħol mid-data tan-notifikazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta atti 
implimentattivi li jikkonfermaw, 
jikkanċellaw jew jemendaw il-miżura. 
Dawk l-atti implimentattivi għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 56.
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Għal raġunijiet imperattivi dovutament 
ġustifikati ta' urġenza, relatati ma' 
theddia serja u imprevedibbli fuq il-
konservazzjoni ta' riżorsi akkwatiċi ħajjin, 
jew għall-ekosistema tal-baħar li tirriżulta 
mill-attivitajiet ta' sajd, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti implimentattivi 
applikabbli immedjatament skont il-
proċeura msemmija fl-Artikolu 56(2).
4. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, 
flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Artikolu 13(1) jipprovdi lill-Kummissjoni bis-setgħat, dan l-Artikolu jipprovdi lill-
Istati Membri b'tali setgħat biex jieħdu azzjoni ta' emerġenza. It-test jerġa' jistabbilixxi l-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-PKS preċedenti, emendat bi ftit skont ir-rakkomandazzjonijiet 
tas-servizz legali tal-Parlament.

Emenda80

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti oqsfa ta’ miżuri 
tekniċi sabiex jiżguraw il-protezzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u t-tnaqqis tal-
impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-
istokkijiet tal-ħut u fuq l-ekosistemi tal-
baħar. Il-miżuri tekniċi għandhom:

Għandhom jiġu stabbiliti oqsfa ta’ miżuri 
tekniċi sabiex jiżguraw fl-ilmijiet tal-
Unjoni u għall-bastimenti tal-Unjoni li 
joperaw barra mill-ilmijiet tal-Unjoni, il-
protezzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u 
t-tnaqqis tal-impatt tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-istokkijiet tal-ħut u fuq l-ekosistemi 
tal-baħar. Il-miżuri tekniċi għandhom:
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Emenda81

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) inaqqsu l-qbid ta' organiżmi tal-baħar 
mhux mixtieqa;

(c) jimminimizzaw u, fejn ikun possibbli, 
jeliminaw, il-qbid ta' organiżmi tal-baħar, 
speċijiet vulnerabbli u protetti u għasafar 
tal-baħar mhux mixtieqa;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) itaffu l-impatt tal-irkaptu tas-sajd fuq l-
ekosistema u l-ambjent, b'attenzjoni 
partikolari għall-protezzjoni ta' stokkijiet u 
ħabitats bijoloġikament sensittivi.

(d) jimminimizzaw l-impatt tat-tagħmir 
tekniku, inkluż tal-irkaptu tas-sajd fuq l-
ekosistema u l-ambjent, b'attenzjoni 
partikolari għall-protezzjoni ta' stokkijiet u 
ħabitats bijoloġikament sensittivi, 
partikolarment il-qiegħ il-baħar;

Ġustifikazzjoni
Il-qiegħ il-baħar huwa rikk ħafna fil-bijodiversità iżda wkoll estremament vulnerabbli li jiġi 
danneġġjat minn ċerti prattiki tas-sajd

Emenda83

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - punt da

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkontribwixxu għall-kisba sal-2020 
ta' status ambjentali tajjeb kif ipprovdut 
mid-Direttiva 2008/56/KE. .

Emenda 84
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru ma jiksibx ir-riżultati li 
l-miżuri introdotti skont dan l-artikolu 
huma maħsuba li jiksbu, dan għandu 
jirriżulta f’interruzzjoni jew sospensjoni 
tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni lil 
dawn l-Istati Membri skont il-Politika 
Komuni tas-Sajd.

Emenda85

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-qabdiet kollha tal-istokkijiet tal-ħut li 
ġejjin suġġetti għal limiti ta' qbid, li 
jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet 
tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni, 
għandhom jinġiebu u jinżammu abbord il-
bastimenti tas-sajd u jiġu rreġistrati u 
jinħattu l-art, ħlief meta jintużaw bħala 
lixka ħajja, skont l-iskeda ta’ żmien li 
ġejja:

1. Il-qabdiet kollha tal-ispeċijiet mistada li 
jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet 
tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni, 
għandhom jinġiebu u jinżammu abbord il-
bastimenti tas-sajd u jiġu rreġistrati u 
jinħattu l-art fil-portijiet tal-Unjoni jew fil-
portijiet magħżula ta' pajjiżi terzi, ħlief 
meta jintużaw bħala lixka ħajja, skont ir-
rekwiżiti li għandhom jiġu speċifikati fil-
pjanijiet multiannwali jew, fl-assenza ta’
tali pjanijiet, bl-iskeda ta’ żmien li ġejja:

(a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014: (a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014:
Stokkijiet tal-Baħar tat-Tramuntana u tal-
Baħar Baltiku;

kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, 
pixxitrumbetta, inċova, arġentin, 
sardinella, capelin;
tonn, pixxispad, alonga, tonn għajnu 
kbira, kastardell ieħor.
(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015:
merluzz, marlozz, lingwata;

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015:
Stokkijiet tal-Atlantiku u tal-baħar fond;

(c) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016: (c) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016:
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haddock, merlangu, megrim, petriċi, 
barbun tat-tbajja’, mova, pollakju 
(saithe), pollakkju, lemon sole, barbun 
imperjali, barbun lixx, linarda, ċinturin 
iswed, roundnose grenadier, orange 
roughy, ħalibatt tal-Groenlandja, tusk, 
redfish u stokkijiet demersali tal-
Mediterran.

Stokkijiet tal-Mediterran u l-istokkijiet 
kollha l-oħra.

1a. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom iżommu rekord tal-ispeċijiet 
ta' ħut kollha maqbuda mill-
1 ta' Jannar 2014 u li tħattew l-art jew 
ġew mormija. tali rekord għandu jiġi 
pprovdut lill-Istati Membri u għandu jkun 
disponibbli lill-pubbliku.
1b. L-ispeċitajiet ta' ħut kollha maqubda 
fl-ilmijiet tal-Unjoni, jew minn bastimenti 
tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni, 
għandhom jitħattew l-art mill-
1 ta' Jannar 2016 fil-portijiet tal-Unjoni 
jew fil-portijiet innominati ta' pajjiżi terzi 
sakemm dispożizzjoni speċifika għar-rimi 
tagħhom ma tkunx inkluża fil-pjanijiet 
multiannwali jew f'reġistru li għandu 
jinżamm u ppubblikat mill-Kummissjoni.
1c. Fil-każ ta' ksur tar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-punti 1a, 1b u 1c, l-Istati Membri 
għandhom iwaqqfu l-allokazzjoni tal-
opportunitajiet tas-sajd lill-bastiment 
ikkonċernat għal perjodu ta' mhux iktar 
minn tliet snin;

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet multiannwali għaż-żoni tas-
sajd fejn jinqabdu l-ispeċijiet elenkati fil-
paragrafu 1 għandhom jinkorporaw 
miżuri tekniċi komprensivi u miżuri oħra 
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mfassla biex jeliminaw il-qbid ta' ħut taħt 
id-daqs ta' referenza u ta' speċijiet mhux 
mixtieqa u/jew mhux awtorizzati.

Emenda87

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati 
fil-paragrafu 1. Il-bejgħ ta' tali stokkijiet ta' 
ħut taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni għandu jiġi limitat għal
tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew ikel tal-
annimali domestiċi biss.

2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati 
fil-paragrafu 1 sad-data tal-obbligu li 
jinħatt l-art il-qbid kollu. Il-bejgħ jew il-
provvista ta' tali stokkijiet ta' ħut taħt id-
daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni għandu jiġi pprojbit ħlief 
għad-distributuri li għandhom ikollhom 
liċenzja għall-iskop esklussiv ta' tnaqqis 
għall-ikel tal-ħut kummerċjali u żejt jew 
ikel tal-annimali domestiċi. L-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri biex 
jinfurzaw dawn ir-rekwżiti u jipprovdu 
għall-pieni li huma effikaċi, dissważivi u 
proporzjonati.

Emenda88

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-

3. Ir-regoli tal-kummerċjalizzazzjoni għal 
qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet akbar 
mill-opportunitajiet tas-sajd fissi u taħt id-
daqs ta' referenza tal-konservazzjoni 
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Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

minima għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dħul li jirriżulta mill-bejgħ 
imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jerġa' 
jingħata lill-awtoritajiet tal-ġestjoni tas-
sajd, u jintuża għall-iskop ta' attivitajiet 
ta' riċerka, kontroll u infurzar.

Emenda90

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom ikunu mgħammra sabiex 
jiżguraw dokumentazzjoni sħiħa tal-
attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar 
bl-għan li tiġi mmonitorjata l-konformità 
mal-obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom ikunu mgħammra sabiex 
jiżguraw dokumentazzjoni sħiħa tal-
attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar 
bl-għan li tiġi mmonitorjata l-konformità 
mal-obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha.
L-Istati Membri għandhom jagħmlu r-
rekords tal-qbid kollu disponibbli lill-
pubbliku.
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Emenda91

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta jallokaw opportunitajiet tas-sajd 
skont l-Artikolu 29, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu inċentivi lill-
bastimenti tas-sajd sabiex dawn jużaw 
tagħmir selettiv u jnaqqsu l-qabdiet mhux 
mixtieqa.

Emenda92

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni skont l-
Artikolu 43(3)TFUE, għandu jiddeċiedi 
dwar l-opportunitajiet tas-sajd u l-
allokazzjoni ta' dawk l-opportunitajiet tas-
sajd fost l-Istati Membri. Il-proposta tal-
Kummissjoni u d-deċiżjoni tal-Kunsill 
għandhom jikkonformaw bis-sħiħ mal-
Artikolu 4(b).
Tali opportunitajiet tas-sajd 
m'għandhomx jipprovdu għal qbid ta' 
kwalunkwe speċi li jaqbeż, fi kwalunkwe 
sena jew parti minn sena, il-livell 
neċessarju biex jinkiseb l-objettiv stabbilit 
fl-Artikolu 10(1).

1. L-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-
Istati Membri għandhom jiżguraw lil kull 
Stat Membru stabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd għal kull stokk ta' ħut 
jew sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ 
kull Stat Membru meta jiġu allokati l-
opportunitajiet tas-sajd il-ġodda.

1. L-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-
Istati Membri għandhom jiżguraw lil kull 
Stat Membru stabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd għal kull stokk ta' ħut 
jew sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ 
kull Stat Membru meta jiġu allokati l-
opportunitajiet tas-sajd il-ġodda fil-kuntest 
tal-kisba tal-objettiv stabbilit fil-Artikoli 2 
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u 3, u bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 
governanza tajba fl-Artikolu 4.

2. L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet 
inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-
total tal-opportunitajiet tas-sajd.

2. L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet 
inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-
total tal-opportunitajiet tas-sajd.

3. L-opportunitajiet ta' sajd għandhom
ikunu konformi mal-miri kwantifikabbli, l-
iskedi taż-żmien u l-marġini stabbiliti skont 
l-Artikolu 9(2) u 11(b), (c) u (h)

3. L-opportunitajiet ta' sajd ma 
għandhomx jaqbżu l-livelli speċifikati fil-
parir xjentifiku u għandhom ikunu 
konformi mal-objettivi stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 tal-prinċipji ta’ governanza 
tajba stipulati fl-Artikolu 4, kif ukoll mal-
miri kwantifikabbli, l-iskedi taż-żmien u l-
marġini stabbiliti skont l-Artikolu 9(2) u 
11(b), (c) u (h).

3a. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għat-tqassim tal-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom allokati 
bejn segmenti differenti tal-flotot tas-sajd 
tagħhom, u, fid-determinazzjoni tal-
prijoritajiet, l-Istati Membri jistgħu 
jikkunsidraw fatturi soċjali u ambjentali 
inklużi l-benefiċċji potenzjali li jistgħu 
jittieħdu miż-żieda tas-sehem mogħti lill-
prattiki tas-sajd żgħar u li jkollhom impatt 
baxx.

4. L-Istati Membri jistgħu, wara li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu 
skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-
sajd jew l-opportunitajiet kollha ta' sajd 
allokati lilhom.

4. L-Istati Membri jistgħu, wara li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu 
skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-
sajd jew l-opportunitajiet kollha ta' sajd 
allokati lilhom.

Emenda93

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kunsill għandu biss jiddevja minn 
dawn il-miri, żminijiet u marġini fuq il-
bażi ta' parir xjentifiku riċenti u vvalidat 
minn kumitat jew istituzzjoni xjentifika 
stabbilita, u skont l-Artikolu 4(b).
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Ġustifikazzjoni
Dan jagħti lill-Kunsill diskrezzjoni biex jaġġusta l-opportunitajiet tas-sajd fejn parir 
xjentifiku aġġornat juri li l-limiti fil-pjan multiannwali m'għadhomx konformi mal-objettiv li 
jinkiseb rendiment massimu sostenibbli.

Emenda94

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali li jivvaluta jekk l-
opportunitajiet attwali tas-sajd humiex 
qed ikunu effikaċi fl-irkupru u ż-żamma 
tal-popolazzjonijiet ta' speċijiet mistada 
f'livelli ogħla minn dawk li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

Ġustifikazzjoni
L-opportunitajiet tas-sajd huma ddeterminati mill-Kunsill. Il-Parlament u l-pubbliku jeħtieġ li 
jkollhom l-opportunità li jivvalutaw jekk humiex jikkontribwixxu għall-kisba tar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Emenda95

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri jistgħu
jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, 
f'konformità ma' dak il-pjan multiannwali, 
li jispeċifikaw il-miżuri ta' konservazzjoni 
applikabbli għal bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom fir-rigward ta' stokkijiet 

1. Fil-kuntest ta' pjan multiannwali 
stabbilit skont l-Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati 
Membri għandhom jiġu awtorizzati 
jadottaw miżuri, f'konformità ma' dak il-
pjan multiannwali, li jispeċifikaw il-miżuri 
ta' konservazzjoni applikabbli għal 
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fir-
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fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew 
allokali opportunitajiet tas-sajd.

rigward ta' stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li 
għalihom ġew allokati opportunitajiet tas-
sajd u għal bastimenti kollha li qed jistadu
fl-ilmijiet territorjali tal-Istat Membru.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma kompatibbli mal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

(a) huma kompatibbli mal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 u mal-prinċipji 
tal-governanza tajba stipulati fl-
Artikolu 4;

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jieħdu s-sura ta' pjan koerenti, 
inklużi miżuri meħuda taħt l-Artikolu 21;

Ġustifikazzjoni

Miżuri meħuda mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-pjan 
multiannwali għandhom jiġi stipulati fi pjan koerenti, u mhux biss bħala sett ta’ miżuri 
individwali. Dawn għandhom jinkludu kwalunkwe miżura stabbilita fil-qafas ta’ miżuri 
tekniċi.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jilħqu b'mod effettiv l-għanijiet u l-miri 
kwantifikabbli stabbiliti fi pjan 
multiannwali; kif ukoll

(c) jilħqu b'mod effettiv l-għanijiet u l-miri 
kwantifikabbli stabbiliti fi pjan 
multiannwali b’livell ta’ probabilità għoli 
u fil-qafas ta’ żmien speċifikat; kif ukoll
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Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jaqsmu żona tas-sajd 
suġġetta għal pjan multiannwali 
għandhom jikkoordinaw u jikkoperaw 
ma’ xulxin, biex jiżguraw li l-miżuri 
meħuda huma kompatibbli mar-rekwiżiti 
taħt il-paragrafu 2.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-Istat Membru bl-akbar sehem ta’ 
rendiment jew sforz massimu permess 
għal stokk għandu jkun responsabbli li 
jikkoordina l-kooperazzjoni.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw 
l-informazzjoni, l-opinjoni u l-pariri tal-
kunsilli konsultattivi, tal-partijiet 
interessati taż-żona ta' sajd partikolari u 
tal-istituzzjonijiet xjentifiċi.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru ma jiksibx ir-
riżultati li l-miżuri skont dan l-artikolu 
huma maħsuba li jiksbu, dan għandu 
jirriżulta f’interruzzjoni jew sospensjoni 
tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni lil 
dawn l-Istati Membri skont il-Politika 
Komuni tas-Sajd.

Emenda103

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu 
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 
ma' dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri 
tekniċi applikabbli għal bastimenti li jtajru 
l-bandiera tagħhom fir-rigward ta' 
stokkijiet fl-ilmijiet tagħhom li għalihom 
ġew allokali opportunitajiet tas-sajd. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tali 
miżuri tekniċi:

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri għandhom jiġu 
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 
ma' dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri 
tekniċi applikabbli għal bastimenti kollha li 
joperaw fir-rigward ta' stokkijiet fl-ilmijiet 
tagħhom li għalihom ġew allokali 
opportunitajiet tas-sajd. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tali miżuri tekniċi:

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li jaqsmu żona tas-
sajd għandhom jikkoordinaw u 
jikkoperaw ma’ xulxin, biex jiżguraw li l-
miżuri meħuda huma kompatibbli mar-
rekwiżiti taħt il-paragrafu 1.

Emenda 105
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Jekk Stat Membru ma jiksibx ir-
riżultati li l-miżuri introdotti skont dan l-
Artikolu huma maħsuba li jiksbu, dan 
għandu jirriżulta f’interruzzjoni jew 
sospensjoni tal-assistenza finanzjarja tal-
Unjoni lil dawn l-Istati Membri skont il-
Politika Komuni tas-Sajd.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri tekniċi 
koperti minn qafas ta' miżuri tekniċi, jekk 
l-Istati Membri awtorizzati biex jieħdu 
miżuri skont l-Artikolu 21 ma 
jinnotifikawx b'dawn il-miżuri lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur wara d-
data tad-dħul fis-seħħ tal-qafas ta' miżuri 
tekniċi.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 55 biex tispeċifika 
miżuri tekniċi koperti minn qafas ta' miżuri 
tekniċi, jekk l-Istati Membri jkollhom is-
setgħa biex jieħdu miżuri skont l-
Artikolu 21 ma jinnotifikawx b'dawn il-
miżuri lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-qafas ta' 
miżuri tekniċi.

Emenda107

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) japplikaw biss għal bastimenti tas-sajd 
li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru 
jew, fil-każ ta' attivitajiet tas-sajd li ma 
jitwettqux minn bastiment tas-sajd, għal 
persuni stabbiliti fit-territorju;

(a) japplikaw biss għal bastimenti kollha 
li joperaw fir-rigward ta' stokkijiet fl-
ilmijiet tagħhom li għalihom ġew allokati 
opportunitajiet tas-sajd;

Ġustifikazzjoni
Fl-ilmijiet ta' qrib il-kosta, ir-rekwiżiti tal-Istati Membri jeħtieġ li japplikaw għall-bastimenti 
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kollha tas-sajd, tkun liema tkun in-nazzjonalità. L-ebda approċċ ieħor ma jista' jitqies bħala 
ġust għal kulħadd.

Emenda108

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn 
Stat Membru jistgħu jaffettwaw bastimenti 
tas-sajd ta' Stati Membri oħra, tali miżuri 
għandhom jiġu adottati biss wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati 
Membri rilevanti u l-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti dwar abbozz tal-miżuri 
akkumpanjat minn memorandum ta' 
spjegazzjoni.

2. Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn 
Stat Membru jistgħu jaffettwaw bastimenti 
tas-sajd ta' Stati Membri oħra, tali miżuri 
għandhom jiġu adottati biss wara 
notifikazzjoni lill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri rilevanti u l-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti tal-miżuri akkumpanjati minn 
memorandum ta' spjegazzjoni li turi wkoll 
li mhumiex diskriminatorji.

Ġustifikazzjoni
Fl-interessi tal-konservazzjoni, u sabiex titħeġġeġ l-ekwità bejn il-bastimenti kollha tas-sajd, 
ir-rwol tal-Istati Membri jeħtieġ li jissaħħaħ f'dan ir-rigward.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Miżuri tal-Istati Membri għall-

implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni 
Ambjentali

1. Stat Membru jista’ jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji f’oqsma speċjali tal-
konservazzjoni fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u 
tal-Artikolu 13(4) tad-
Direttiva 2008/56/KE, kif ukoll taħt l-
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Artikolu 12 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
f’Żoni Protetti tal-Baħar taħt il-
Konvenzjoni tal-Ibħra Reġjonali u 
f’Ekosistemi Vulnerabbli tal-Baħar taħt 
Ftehimiet Globali li l-UE hi firmatarja 
tagħhom, u f'ilmijiet li jaqgħu taħt is-
sovranità jew ġuriżdizzjoni ta' Stat 
Membru. Il-miżuri tal-Istati Membri 
għandhom ikunu jaqblu mal-għanijiet 
preskritti fl-Artikolu 2 u 3 ta' dan ir-
Regolament u mhux inqas stretti mil-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni.
2. Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn 
Stat Membru jistgħu jaffettwaw 
bastimenti tas-sajd ta' Stati Membri oħra, 
tali miżuri għandhom jiġu adottati biss 
wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri rilevanti u l-Kunsilli 
Konsultattivi rilevanti dwar abbozz tal-
miżuri akkumpanjat minn memorandum 
ta' spjegazzjoni. Tali memorandum ta' 
spjegazzjoni għandu jinkludi fih:
(a) ir-raġunament xjentifiku għall-miżura 
proposta;
(b) l-attività tal-flotta fiż-żona skont in-
nazzjon, l-irkaptu użat u l-ispeċijiet fil-
mira;
(c) miżuri ta’ konservazzjoni oħra li 
japplikaw għaż-żona;
(d) miżuri ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll 
maħsuba mill-Istat Membru fiż-żona.
3. L-Istati Membri u l-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali konċernati jistgħu 
jibagħtu l-kummenti tagħhom bil-miktub 
lill-Kummissjoni fi żmien 30 jum ta’ 
xogħol mid-data tan-notifikazzjoni.
4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 55 biex tikkonferma, tħassar jew 
temenda l-miżura fi żmien 30 jum ta' 
xogħol mid-data tan-notifika.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm mod rapidu u ġust għall-Istati Membri biex jimplimentaw miżuri tas-sajd 
fi ħdan iż-żoni tal-baħar protetti tagħhom anke ‘l barra minn 12-il mil nawtiku. Dan it-test 
joqrob lejn it-test propost u li kważi hemm qbil fuqu fir-Regolament emendat dwar Miżuri 
Tekniċi tal-2008.

Emenda110

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Kull Stat Membru għandu jivvaluta l-
kapaċità tas-sajd tiegħu u għandu 
jistabbilixxi miżuri biex inaqqas il-
kapaċità fejn tintwera kapaċità żejda 
skont l-Artikolu 34

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għal:

1. Kull Stat Membru jista', skont kriterji 
ġusti, ekwitabbli u trasparenti,
jistabbilixxi sistema ta' konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli jew jadotta strumenti oħra 
ta' ġestjoni bbażati fuq id-drittijiet, għall-
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu.

(a) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul 
globali ta' 12-il metru jew aktar; kif ukoll
(b) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul 
globali ta' inqas minn 12-il metru 
b'irkaptu rmunkat.
2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali 
ta' inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi 
oħra ta' rkaptu rmunkat u għandhom
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
deċiżjoni għall-istabbiliment ta’ sistema
tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jew 
ġestjoni bbażati fuq id-drittijiet u 
għandhom jagħmlu l-informazzjoni 
relevanti kollha disponibbli pubblikament.
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Emenda111

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafi 3a sa 3e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
għandhom jibqgħu fil-proprjetà tal-Istat 
Membru responsabbli għall-allokazzjoni 
tagħhom. Stat Membru jista' jirrevoka l-
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd ta' 
detentur jekk l-objettivi jew ir-rekwiżiti 
tal-allokazzjonijiet tal-politika tal-
allokazzjoni tiegħu mhumiex qed jiġu 
sodisfati u jekk id-detentur ikun naqas 
milli jikkonforma mat-talbiet raġonevoli 
ta' dak l-Istat Membru għal konformità.
3b. Fit-tfassil tas-sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli li 
huma jistgħu jadottaw, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw kriterji soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali, u jistgħu:
(a) jillimittaw il-proporzjon ta' 
opportunitajiet tas-sajd li se jiġu allokati 
lil kwalunkwe detentur wieħed;
(b) jillimittaw in-numru ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli li 
jistgħu jkunu rreġistrati fuq bastiment 
wieħed.
(c) jillimittaw jew jipprojbixxu t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli bejn segmenti speċifiċi tal-
flotta tas-sajd;
(d) jillimittaw jew jipprojbixxu t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli bejn żoni ġeografiċi definiti 
sabiex jipproteġu komunitajiet kostali;
(e) jillimittaw jew jipprojbixxu l-kera ta' 
allokazzjonijiet tas-sajd annwali biex 
jiżguraw li d-detenturi jkollhom parti 
diretta u fit-tul fis-sajd;
(f) jillimitaw il-punt sa fejn jistgħu 
jinqasmu l-konċessjonijiet trasferibbli tas-
sajd, u jirrikjedu li l-bastimenti jkollhom 



PE480.515v04-00 64/94 AD\901491MT.doc

MT

numru minimu sabiex ikunu jistgħu 
jistadu;
(g) jillimitaw it-trasferimenti 
ta'konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli lill-
partijiet li jistgħu juru rabta ekonomika 
diertta mas-sajd;
(h) jirrikjedu l-iskrappjar ta' bastiment, li 
minħabba bejgħ, għandu inqas
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli minn 
minimu spefiċikati;
(i) iżommu proporzjon ta' opportunitajiet 
tas-sajd għad-distribuzzjoni għal membri 
ġodda;
3c. L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
jistabbilixxu kwalunkwe tali sistema u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti kollha 
disponibbli għall-pubbliku.
3d. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 55, li jirrifjutaw 
li jirrikonoxxu sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita minn Stat 
Membru jekk hi temmen li s-sistema 
mhijiex kapaċi li tikkontribwixxi għall-
kisba ta' tnaqqis tal-kapaċità meħtieġ biex 
jintlaħaq l-objettiv stabbilit fl-
Artikolu 10(1), u f'każijiet bħal dawn 
tista' tapplika pieni finanzjarji indikati fl-
Artikolu 50(2) ħlief jekk isiru 
aġġustamenti sodisfaċenti.
3e. Qabel kwalunkwe allokazzjoni ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, l-
Istati Membri għandhom jippubblikaw 
dikjarazzjoni tal-politika fejn jindikaw l-
għan tiegħu, jispjegaw kif se jsir il-
kummerċ f'konċessjonijiet trasferibbli tas-
sajd, u jipprovdi dettalji tar-regoli u r-
regolamenti li se japplikaw, u jispjegaw 
kif konċessjonijiet jistgħu jiġu terminati.

Emenda 112
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti, għal kull stokk 
jew grupp ta' stokkijiet li għalihom jiġu 
allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-
sajd miksuba taħt ftehimiet dwar is-sajd 
sostenibbli.

2. Kull Stat Membru li jagħżel li 
jistabbilixxi sistema ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji ambjentali u soċjali 
ekwitabbli u trasparenti, għal kull stokk 
jew grupp ta' stokkijiet li għalihom jiġu 
allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-
sajd miksuba barra l-ilmijiet tal-Unjoni.
Il-kriterji trasparenti għall-allokazzjoni 
ta' konċessjonijiet tas-sajd transferibbli 
għandhom jiġu stabbiliti mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill, għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku u jinkludu iżda 
mhux ikunu limitati għal:
(a) l-użu ta’ sistemi, tagħmir u prattiki 
tas-sajd aktar selettivi, b’rata baxx ta’ 
qbid aċċidentali u impatt baxx fuq l-
ekosistema tal-baħar;
(b) pussess ta' rekord tajjeb ta’ 
konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd u ta’ rispett tal-limiti tal-
qbid u/jew tal-isforz tas-sajd stipulati 
abbażi ta’ pariri xjentifiċi;
(c) il-provvediment ta’ aktar impjegar, u 
impjegar ta' kwalità tajba, dment li dan 
ma jkollux impatti ambjentali negattivi;
(d) l-użu ta’ bastimenti u ta’ metodi tas-
sajd b’livell baxx ta’ emissjonijiet u li 
jkunu effiċjenti fl-użu tal-enerġija;
(e) l-użu ta’ sorveljanza bil-vidjo jew 
tagħmir ekwivalenti ta' monitoraġġ 
elettriku,
(f) il-provvediment ta' kundizzjonijiet tax-
xogħol konformi mal-istandards 
internazzjonali relevanti, b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni tal-2007 tal-ILO 
dwar ix-Xogħol fl-Industrija tas-Sajd.
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(g) il-produzzjoni rappurtata tul perjodu 
ta’ mill-inqas l-aħħar tliet snin 
preċedenti.

Emenda113

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu allokati biss minn Stat Membru 
lil sid ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-
bandiera ta' dak l-Istat Membru, jew minn 
persuni ġuridiċi jew fiżiċi għall-iskop li 
jintużaw fuq tali bastiment. Il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu 
jinġabru flimkien għal ġestjoni kollettiva 
minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw l-eliġibbiltà għar-riċeviment ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi.

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu allokati biss minn Stat Membru 
lil sid ta' bastiment tas-sajd involut b'mod 
attiv fis-sajd li jtajjar il-bandiera ta' dak l-
Istat Membru, jew minn persuni ġuridiċi 
jew fiżiċi involuti b'mod attiv fis-sajd 
għall-iskop li jintużaw fuq tali bastiment.
Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jinġabru flimkien għal ġestjoni 
kollettiva minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi li 
huma involuti direttament fl-industrija 
tas-sajd jew organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti tal-produtturi jew korpi simili.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
eliġibbiltà għar-riċeviment ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi.

Emenda114

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli għal perjodu ta’ mill-inqas 
15-il sena, għall-fini tal-allokazzjoni mill-
ġdid ta' konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-
Istati Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ 
validità tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, huma jistgħu isejħu lura 
konċessjonijiet bħal dawn b’notifika ta’ 

5. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli għal perjodu ta’ mill-inqas 
seba' snin, għall-fini tal-allokazzjoni mill-
ġdid ta' konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-
Istati Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ 
validità tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, huma jistgħu isejħu lura 
konċessjonijiet bħal dawn b’notifika ta’ 
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mill-inqas 15-il sena. mill-inqas seba' snin.

Emenda115

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jallokaw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
mingħajr ħlas, jew jistgħu jirrikjedu 
pagament ta' tariffa, jew jistgħu jallokaw 
tali konċessjonijiet permezz ta' rkant lil 
detenturi li jikkonformaw mar-rekwiżiti 
kollha l-oħra.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Minkejja l-paragrafi 5 u 6, l-Istati 
Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli li ma jkunux intużaw fuq 
bastiment tas-sajd għal perjodu ta' tliet snin
konsekuttivi.

7. Minkejja l-paragrafi 5 u 6, l-Istati 
Membri jistgħu jirtiraw u jerġgħu jallokaw
konċessjonijet tas-sajd trasferibbli li ma 
jkunux intużaw fuq bastiment tas-sajd għal 
perjodu ta' sentejn konsekuttivi.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Meta jintroduċu sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, l-
Istati Membri għandhom jaġġustaw ir-
regoli tagħhom biex jipproteġu l-interessi 
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tas-sajd qrib il-kosta, u joffru ħarsien 
kontra l-aspetti negattivi tas-sistema, bħal 
konċentrazzjoni eċċessiva u l-
ispekulazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni u l-ispekulazzjoni fil-konċessjonijiet tas-sajd u nuqqas tal-ħarsien tal-
interessi tas-sajd qrib il-kosta huma theddida reali għall-funzjonament xieraq tas-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
opportunitajiet individwali tas-sajd lil 
detentur ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, kif imsemmi fl-Artikolu 28,
fuq il-bażi tal-opportunitajiet tas-sajd 
allokati lill-Istati Membri, jew stabbiliti fil-
pjanijiet ta' ġestjoni adottait mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1967/2006.

1. Irrispettivament minn jekk Stat 
Membru jkunx għażel li jintroduċi 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jew le,
l-Istati Membri għandhom, skont l-
Artikolu 33 u skont il-kriterji trasparenti 
elenkati taħt l-Artikolu 28(2), jallokaw 
opportunitajiet individwali tas-sajd lil 
detentur ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, fuq il-bażi tal-opportunitajiet 
tas-sajd allokati lill-Istati Membri, jew 
stabbiliti fil-pjanijiet ta' ġestjoni adottati 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1967/2006.

Emenda119

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali opportunitajiet tas-sajd 
m'għandhomx jipprovdu għal qbid ta' 
kwalunkwe speċi li jaqbeż fi kwalunkwe 
sena jew parti minn sena, il-livell 
neċessarju biex jinkiseb l-objettiv tal-
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Artikolu 10(1).

Ġustifikazzjoni
Stokkijiet tal-ħut ġew meqruda minħabba ħsieb għal żmien qasir u n-nuqqas ripetut tal-
gvernijiet li jsegwu l-parir xjentifiku. L-objettiv tal-irkupru tal-livelli tal-istokkijiet 'l fuq mir-
rendiment massimu sostenibbli jeħtieġ li jkun il-prijorità.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
5% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 
għandhom jistabbilixxu għanijiet u kriterji 
trasparenti għall-allokazzjoni ta' dawn l-
opportunitajiet tas-sajd riservati. Dawk l-
opportunitajiet tas-sajd jistgħu jiġu 
allokati biss lil detenturi eliġibbli ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli kif 
stipulat fl-Artikolu 28(4).

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
20% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 
għandhom jistabbilixxu għanijiet u kriterji 
trasparenti għall-allokazzjoni ta' dawn l-
opportunitajiet tas-sajd riservati.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżerva tagħti lok lill-Istati Membri li jipprovdu aċċess għal opportunitajiet ta’ sajd lill-
operaturi aktar sostenibbli.

Emenda121

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli skont l-Artikolu 28 u meta 
jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, Stat 
Membru jista' jipprovdi inċentivi lil 
bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu tas-sajd 
selettiv li jelimina l-qbid aċċidentali mhux 
mixtieq fi ħdan l-opportunitajiet ta' sajd 

5. Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli skont l-Artikolu 28 u meta 
jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-
paragrafi 1 u 4 ta’ dan l-Artikolu, Stat 
Membru jista' jipprovdi inċentivi lil 
bastimenti tas-sajd li jużaw metodi tas-sajd 
b'impatt baxx u/jew jużaw irkapti u 
prattiki tas-sajd selettivi li jeliminaw il-
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assenjati lil dak l-Istat Membru. qbid mhux mixtieq u impatti negattivi 
oħra fuq l-ambjent marittimu.

Emenda122

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistru, u d-dettalji tat-termini u l-
kundizzjonijiet li taħthom ġew allokati 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli u 
opportunitajiet tas-sajd, isiru disponibbli 
għall-pubbliku.

Ġustifikazzjoni
(2) Mhuwiex aċċettabbli li l-pubbliku ma jkunx jista' jistabbilixxi l-identità tad-

detenturi tal-allokazzjonijiet, u l-kundizzjonijiet li huma mistennija li 
jikkonformaw magħhom.

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jawtorizza t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli lejn u mingħand Stati Membri 
oħra.

2. Stat Membru jista' ma jawtorizzax it-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli lejn u mingħand Stati Membri 
oħra.
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Emenda124

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-
permess għat-trasferiment bil-kundizzjoni 
li l-bastiment li qed ibigħ id-drittijiet tas-
sajd tiegħu jitneħħa mis-servizz u jiġi 
skrappjat.

Ġustifikazzjoni
(3) Il-kapaċità tal-flotot tas-sajd tal-Ewropa teħtieġ li tonqos. Trasferimenti ta' 

dan it-tip se jipprovdu lill-proprjetarji tal-bastiment bi qligħ finanzjarji 
sostanzjali, filwaqt li l-iskrappjar tal-bastimenti jista' jkun ukoll ta' profitt.   

Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu, 
inklużi bastimenti tas-sajd żgħar, abbażi 
ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi, skont il-
kriterji stipulati fl-Artikolu 28(2), li 
għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament. Huwa għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar il-metodu tal-
allokazzjoni.

(4)

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 33a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Il-kejl tal-kapaċità għas-sajd
Il-flotot tas-sajd tal-Istati Membri 
għandhom jitkejlu mil-lat tal-abilità 
tagħhom li jaqbdu l-ħut. Għal dan il-
għan, sal-31 ta’ Lulju 2013 il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill biex ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) 2930/1986 jiġi emendat ħalli 
jiddefinixxi l-kapaċità skont il-
karatteristiċi li ġejjin:
(a) it-tul ġenerali;
(b) il-wisa';
(c) it-tunnellaġġ gross;
(d) is-saħħa tal-magna;
(e) it-tip ta’ tagħmir;
(f) dimensjoni tat-tagħmir (inkluż l-għadd 
ta’ unitajiet użati);
(g) kwalunkwe karatteristika oħra li tista' 
titkejjel li taffettwa l-abilità li basitment 
ikollu li jaqbad il-ħut.
Sal-31 ta’ Diċembru 2013 il-Kummissjoni 
għandha tippubblika inventarju dettaljat 
tal-kapaċità tal-flotot tas-sajd attwali tal-
kull Stat Membru flimkien ma' 
valutazzjoni tal-kapaċità xierqa ta' kull 
flotta skont ir-riżorsi li għandha għad-
disponibilità tagħha. Il-Kummissjoni 
għandha tibbaża dan id-dokument fuq 
tagħrif mogħti mill-Istati Membri kif 
ukoll tagħrif ieħor li jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu, inklużi, inter alia, 
istituzzjonijiet xjentifiċi, 
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd u oħrajn.

Emenda 127
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom, sal-2015,
idaħħlu miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità 
tas-sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu 
bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità għas-
sajd u l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom 
skont l-Artikolu 2(2) sa mhux aktar tard 
mill-2015. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu bbażati fuq valutazzzjoni tal-
kapaċità tal-flotta fir-rigward tal-
opportunitajiet tas-sajd kif meħtieġ taħt l-
Artikolu 11 u mwettqa bħala parti mill-
pjanijiet multiannwali. Fejn pjan 
multiannwali jkun assenti tali miżuri 
għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità, 
iżda mhux aktar tard minn [2015]. L-
Istati Membri għandhom jagħtu rapport 
kull sena lill-Kummissjoni dwar il-
progress li jkun intlaħaq.

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-kapaċità tal-flotta hija prekundizzjoni għall-ġestjoni effikaċi tal-flotta u 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti skadenzi ċari għall-azzjoni mill-Istati Membri.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd ibbażati fuq id-data li 
hemm ipprovdut għaliha fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 33a.

Emenda 129
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
kull sena dwar il-livell tal-konformità tal-
Istati Membri mal-obbligi tagħhom skont 
l-Artikoli 33a, 35 u l-Artikolu preżenti.

Emenda130

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha u 
għall-pubbliku. Il-Kummissjoni għandha 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 55 dwar id-definizzjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni
(5) Aċċessibbiltà u trasparenza:

Emenda131

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni.
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru data
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema u l-
akkwakultura, jimmaniġġjawha u 
jagħmluha pubblikament disponibbli u 
jipprovduha kif meħtieġ għall-utenti finali 
ta' data xjentifika, inklużi korpi maħtura 
mill-Kummissjoni. Dik id-data għandha 
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tinġabar ta' mill-inqas darbtejn fis-sena 
għall-istokkijiet li jkunu inqas mil-livelli 
kapaċi li jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli. Hi għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

Ġustifikazzjoni
Għandu jsir kull sforz biex jiġi żgurat li d-data tirrifletti s-sitwazzjoni attwali. Għandu jkun 
hemm preżunzjoni favur id-dejta li tkun pubblikament disponibbli għajr f'ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Id-data hija meħtieġa biex jiġi stabbilit li l-ġestjoni tal-akkwakultura mhijiex 
qed tkun ta' ħsara lill-ambjent marittimu.

Emenda132

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
sfruttati,

(a) l-istat attwali tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar sfruttati,

Emenda133

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

(b) il-livell attwali ta' sajd inkluża l-qabda 
inċidentali, l-impatt li l-attivitajiet tas-sajd 
u tal-akkwakultura jkollhom fuq ir-riżorsi
bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-
baħar u l-kisba ta' stat ambjentali tajjeb 
kif ipprovdut mid-Direttiva 2008/56/KE, u
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Emenda134

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prestazzjoni soċjoekonomika tas-
setturi tas-sajd, l-akkwakultura u l-
ipproċessar ġewwa u barra l-ilmijiet tal-
Unjoni.

(c) il-prestazzjoni attwali soċjoekonomika 
tas-setturi tas-sajd, l-akkwakultura u l-
ipproċessar ġewwa u barra l-ilmijiet tal-
Unjoni.

Emenda135

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżguraw li d-dejta miġbura tkun 
preċiża u affidabbli;

(d) jiżguraw li d-data miġbura tkun 
preċiża, affidabbli u komprensiva;

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiżguraw li d-data u l-metodoloġiji 
xjentifiċi jikkunsidraw fatturi bħalma 
huma l-aċidifikazzjoni u t-temperaturi tal-
baħar meta jkunu qed jiġbru d-data, u 
b’hekk jiġi żgurat li d-data tiġi misluta 
minn reġjuni differenti matul is-sena 
kollha;

Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jagħmlu l-allokazzjoni tal-
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konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
soġġetti għall-kundizzjoni li d-detenturi 
jissottomettu kull sena lill-Istati Membri 
d-data ekonomika u soċjali meħtieġa 
skont l-Artikolu 37(1);

Emenda138

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jiżguraw ħażna sigura tad-dejta miġbura 
u fejn applikabbli, protezzjoni u 
kunfidenzjalità xierqa tad-dejta miġbura;

(f) jiżguraw ħażna sigura tad-data
miġbura, jagħmluha pubblikament 
disponibbli għajr f'ċirkustanzi 
eċċezzjonali fejn jistgħu jkunu meħtieġa 
protezzjoni u kunfidenzjalità xierqa u 
meta għandhom jiġu ddikjarati r-
raġunijiet għal tali restrizzjonijiet;

Emenda139

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta.

(g) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għall-bażijiet tad-data nazzjonali kollha u 
s-sistemi użati għall-ipproċessar tad-dejta 
miġbura sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u 
l-kwalità tad-data.

Emenda140

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ data 
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għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

għandhom jitwettqu fil-qafas tar-
Regolament tal-Kunsill 2008/199/KE tal-
25 ta’ Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta’ 
qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni 
u l-użu ta’ data fis-settur tas-sajd u 
appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward 
tal-Politika Komuni dwar is-Sajd, li 
għandu jiġi rivedut u/jew emendat, jew, 
jekk meħtieġ, sostitwit b'qafas li jkollu tal-
inqas standard ekwivalenti, li jimplimenta 
d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.
Programm multiannwali ġdid għandu 
jirregola l-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ data
sa mill-2014, li għandu jkun soġġett għad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u r-
Regolament 2008/199/KE. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

Ir-Regolament 2008/199/KE għandu 
jkompli japplika għall-programmi 
nazzjonali adottati għall-ġbir u l-ġestjoni 
tad-data għas-snin 2011 - 2013.
_____________
1 ĠU L 60, 5.3.2008, p. 1.

Emenda141

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika l-miri għall-
preċiżjoni tad-dejta li għandha tinġabar u 
biex tiddefinixxi l-livelli ta' aggregazzjoni 
għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' dejta bħal 
din, għall-programm multiannwali 
msemmi fil-paragrafu 5.

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika l-miri għall-
preċiżjoni tad-data li għandha tinġabar u 
biex tiddefinixxi l-livelli ta' aggregazzjoni 
għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data bħal 
din, għall-programm multiannwali 
msemmi fil-paragrafu 5, u tiżgura l-



AD\901491MT.doc 79/94 PE480.515v04-00

MT

koordinazzjoni bejn l-Istati Membri tal-
ġbir tad-data u l-preżentazzjoni tagħha.

Emenda142

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont l-Artikolu 50, il-Kummissjoni 
għandha żżomm l-assistenza finanzjarja 
jekk Stat Membru jonqos milli jipprovdi 
data xjentifika li huwa responsabbli għal 
ġbir u jonqos milli jikkonforma mat-
talbiet raġonevoli li għandu jagħmel 
hekk.

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri ġew rikjesti jiġbru data xjentifika għal ħafna snin iżda xi wħud naqsu milli 
jagħmlu hekk. Peress li evidenza xjentifika hija essenzjali għat-tħaddim effikaċi tar-
Regolament, il-Kummissjoni għandu jkollha sanzjonijiet disponibbli.

Emenda143

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3.

1. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
b'mod attiv u ssostni l-attivitajiet ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd, fosthom l-organizzazzjonijiet 
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (ORĠS) 
b'mod konformi mal-obbligi 
internazzjonali, l-impenji u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-prinċipji tal-
Unjoni u l-għanijiet u l-leġiżlazzjonijiet 
eżistenti tagħha fil-qasam tas-sajd, l-
ambjent u l-iżvilupp, inklużi l-objettivi 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3.
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Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandhom ikunu
konsistenti mal-prinċipji u l-objettivi tal-
Unjoni fil-qasam tas-sajd, l-ambjent u l-
liġi tal-iżjvilupp, inklużi dawk spjegati fl-
Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament. Huma 
għandhom jiġu bbażati wkoll fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli sabiex ikun 
żgurat li r-riżorsi tas-sajd jinżammu 'l fuq 
jew jerġgħu jinġiebu 'l fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-UE fil-forums internazzjonali, bħalma huma l-RFMOs, m’għandhiex 
tikkontradixxi l-objettivi u l-obbligi li għandha f’oqsma oħra ta’ politika, bħalma hi l-politika 
tal-ambjent u l-iżvilupp.

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiku fl-RFMOs u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
governanza tajba, trasparenza, miżuri ta’ 
infurzar u għarfien u parir xjentifiku fl-
RFMOs u organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra.

Emenda 146
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Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali. F’dan il-kuntest, l-Unjoni 
teħtieġ iżżid l-isforzi tagħha biex tiżgura l-
konformità min-naħa ta’ pajjiżi terzi mal-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluża l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS).

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza ġuridiku, ekonomiku, 
soċjali u ambjentali għall-attivitajiet tas-
sajd imwettqa minn bastimenti tas-sajd li 
jtajru bandiera tal-Unjoni u/jew huma 
proprjetà tagħha f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.
Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli jridu 
jkunu konformi mal-obbligi 
internazzjonali u mal-objettivi tal-politiki 
u jkunu konsistenti mal-Artikoli 2, 3 u 4.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-bastimenti tal-UE jridu jissodisfaw l-istess rekwiżiti jistadu fejn 
jistadu.

Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
barra minn hekk għandhom ifittxu li 
jistabbilixxu qafas ta’ governanza għall-
flotta tal-Unjoni li tistad fl-ilmijiet ta’ 
pajjiżi terzi li jkun strett tal-anqas daqs il-
leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni fil-
qasam tal-ġestjoni tas-sajd, il-ħarsien 
ambjentali u l-politiki soċjali.

Emenda149

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 u 2a-2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli u li l-livell 
tal-attivitajiet tas-sajd minn bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni ma jillimitawx il-
possibbiltajiet tas-sajd għas-sajjieda lokali 
f'pajjiżi terzi.
2a. Bil-għan li tkun tista’ ssir l-
indentifikazzjoni tal-eċċess tal-qabda 
permessibbli msemmija fil-paragrafu 2, il-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jipprovdu għat-trasparenza u 
l-iskambju tal-informazzjoni relevanti 
kollha bejn l-UE u l-pajjiż terz dwar l-
isforz tas-sajd totali fuq l-istokkijiet 
ikkonċernati minn bastimenti nazzjonali u 
fejn xieraq minn bastimenti barranin.
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2b. Il-Ftehimiet ta’ Sħubija dwar is-Sajd 
għandhom jipprovdu li l-bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni jistgħu joperaw fl-ilmijiet 
tal-pajjiż terz li miegħu jkun ġie konkluż 
ftehim biss jekk ikollhom awtorizzazzjoni 
tas-sajd, li tkun inħarġet skont proċedura 
miftiehma miż-żewġ partijiet tal-ftehim.
2c. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jipprovdu li l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd ta’ kwalunkwe 
tip m’għandhomx jingħataw lil bastimenti 
tas-sajd ġodda u lil bastimenti li qabel 
kienu jtajru bandiera tal-Unjoni fl-24 
xahar li jkunu għaddew qabel ma saret it-
talba għal awtorizzazzjoni tas-sajd u li 
juru x-xewqa li jimmiraw għal speċijiet 
koperti mill-Ftehim dwar is-Sajd 
Sostenibbli.
2d. Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, 
l-istat tad-dritt, u d-drittijiet tal-bniedem 
kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali 
tad-Drittijiet tal-Bniedem, għandhom 
jikkostitwixxu element essenzjali tal-
Ftehimiet tas-Sajd Sostenibbli li 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem.
2e. Mill-1 ta' Jannar 2015, il-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni m'għandhomx 
jagħmlu attivitajiet tas-sajd f'ilmijiet ta' 
pajjiż terz ħlief f'konformità mat-termini 
ta' Ftehim tas-Sajd Sostenibbli.

Emenda150

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess għar-
riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi;

(a) issostni parti li dejjem tonqos mill-
ispiża tal-aċċess għar-riżorsi tas-sajd fl-
ilmijiet ta' pajjiżi terzi, li għandha tkun 
progressivament koperta mill-proprjetarji 
tal-bastimenti u li għandha titneħħa ftit 
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ftit matul iż-żmien, bl-ispiża sħiħa tal-
aċċess mħallsa mill-operatura sa mhux 
aktar tard mill-2020;

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-arranġament finanzjarju skont il-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandu jiġi soġġett għal mekkaniżmu ta’ 
rieżami miftuħ u li fih l-obbligu tal-għoti 
ta’ rendikont, inklużi verifiki finanzjarji u 
valutazzjonijiet indipendenti li jkunu 
disponibbli pubblikament dwar l-eżiti tal-
għajnuna finanzjarja kkummissjonata 
mill-Unjoni.

Ġustifikazzjoni
L-UE tagħti fondi sinifikanti lil pajjiżi terzi għall-iżvilupp tas-sajd, però mingħajr trasparenza 
hemm nuqqas ta’ opportunità biex iċ-ċittadini lokali jinfluwenzaw it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-potenzjal għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ proġetti huwa wieħed minimu. It-titjib 
tat-trasparenza għalhekk huwa essenzjali biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-għajnuna finanzjarja u 
biex jiġi evitat ir-riskju tal-ħela u l-korruzzjoni. Hemm għadd ta’ każijiet fejn għajnuna 
finanzjarja tal-UE fl-imgħoddi fis-settur tas-sajd ġiet imdgħajfa mill-korruzzjoni f’pajjiżi 
terzi.

Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura. Żgurar tal-akkwakultura sostenibbli.



AD\901491MT.doc 85/94 PE480.515v04-00

MT

Emenda153

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom jiġu ddisinjati biex 
jiżguraw li l-attivitajiet tal-akkwakultura 
jkunu sostenibbli mil-lat ambjentali u 
jikkontribwixxu biex jintlaħaq status 
ambjentali tajjeb. Huma għandhom iqisu 
l-pożizzjonijiet tal-bidu u ċ-ċirkustanzi 
differenti relattivi madwar l-Unjoni kollha, 
għandhom jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali multiannwali u 
għandhom jimmiraw lejn:

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kwalità, tas-sostenibilità u
tal-kompetittività tal-industrija tal-
akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(aa) il-prevenzjoni tad-degradazzjoni tal-
ambjent tal-baħar;
(ab) l-iżgurar li l-attivitajiet tal-
akkwakultura jkunu konsistenti mal-
Artikoli 2 u 3;

(b) l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika; (b) l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika;
(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju.

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju.

(da) il-limitazzjoni tal-kwantitajiet tal-
alimentazzjoni tal-akkwakultura miksuba 
minn sajd ta' ħut selvaġġ għal livelli li ma 
jkunux theddida għall-kisba tal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 10;
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(db) l-iżgurar li l-operazzjonijiet tal-
akkwakultura jkunu kompatibbli mal-
objettivi tad-Direttiva 2008/56/KE.
(dc) il-prevenzjoni ta' bidliet negattivi lil 
ekosistemi relatati.

Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) l-iżgurar ta’ prodotti sikuri u tajbin 
għas-saħħa.

Emenda155

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali għandhom jimmiraw b'mod 
partikolari għal dan li ġej:

4. Il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali għandhom jindirizzaw 
speċifikament dan li ġej:

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

(c) indikaturi għas-sostenibbiltà ambjentali, 
ekonomika u soċjali;

(c) indikaturi għall-kwalità u għas-
sostenibbiltà ambjentali, ekonomika u 
soċjali;

(ca) miżuri biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
ta’ akkwakultura jkunu konformi 
għalkollox mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti tal-Unjoni;
(cb) garanzija li jintuża għalf sostenibbli.

(d) valutazzjoni ta' effetti transkonfinali 
oħra li jista' jkun hemm fuq Stati Membri 

(d) valutazzjoni ta' effetti transkonfinali 
oħra li jista' jkun hemm fuq riżorsi 
bijoloġiċi u ekosistemi tal-baħar u fuq
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ġirien. Stati Membri ġirien.

Emenda 156

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tiżgura li t-traċċabilità tal-prodotti 
kollha tas-sajd u tal-akkwakultura fil-
katina tal-provvista kollha kemm hi se 
jipprovdi tagħrif verifikabbli u eżatt 
rigward l-oriġini tal-prodott u l-mod ta’ 
produzzjoni tiegħu u għandha tittikketta l-
prodott f’dan is-sens, b’enfasi fuq 
tikkettar ekoloġiku affidabbli;

Emenda157Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li d-
detenturi ta' liċenzja tas-sajd għal 
bastimenti tas-sajd b'tul globali ta' 12-il 
metru jew aktar li jtajru l-bandiera 
tagħhom jikkontribwixxu b'mod 
proporzjonali għall-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tas-sistema ta' kontroll 
tas-sajd tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jesiġu li d-
detenturi ta' liċenzja tas-sajd għal 
bastimenti tas-sajd b'tul globali ta' 12-il 
metru jew aktar li jtajru l-bandiera 
tagħhom jikkontribwixxu b'mod 
proporzjonali għall-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tas-sistema ta' kontroll 
tas-sajd u l-ġbir tad-data tal-Unjoni.
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Emenda158

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni sabiex tikkontribwixxi għall-kisba 
tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3.

Għandha tingħata għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni lill-azzjonijiet u inizjattivi biss 
li jkunu konformi mal-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikoli 2 u 3.

Ġustifikazzjoni
Għajnuna finanzjarja mill-Unjoni jeħtieġ li tkun bil-kundizzjoni tal-konformità mal-objettivi 
tar-Regolament

Emenda159

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nuqqas ta' konformità mill-Istati 
Membri, mar-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd, tista' twassal għall-interruzzjoni 
jew is-sospensjoni tal-ħlasijiet jew għall-
applikazzjoni ta' korrezzjoni finanzjarja 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-firxa, id-dewmien u r-
ripetizzjoni tan-nuqqas ta' konformità.

2. In-nuqqas ta' konformità mill-Istati 
Membri, mar-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd, għandu jwassal għall-
interruzzjoni jew is-sospensjoni tal-ħlasijiet 
u għall-applikazzjoni ta' korrezzjoni 
finanzjarja għall-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni skont il-Politika Komuni tas-Sajd.
Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
proporzjonati man-natura, il-firxa, id-
dewmien u r-ripetizzjoni tan-nuqqas ta' 
konformità.

2a. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għall-Istati Membri għandha tkun 
trasparenti u responsabbli, b’tagħrif 
dettaljat u f’waqtu dwar l-objettivi u l-
amministrazzjoni tal-għajnuna 
finanzjarja, inklużi l-baġits u l-
valutazzjonijiet relevanti, li għandhom 
ikunu pubblikament disponibbli mill-
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Kummissjoni Ewropea.
2b. L-għajnuna finanzjarja għal miżuri 
relatati mal-bastimenti jew mat-tagħmir 
għandha tingħata bil-kundizzjoni li l-
Istati Membri jkunu qed jagħmlu sforzi 
biex jilħqu bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd 
u l-opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 34(1).

Emenda160

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-
operaturi għandha tkun kundizzjonali fuq 
il-konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd mill-operaturi.

1. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-
operaturi għandha tkun kundizzjonali fuq 
il-konformità mal-objettivi u mar-regoli 
tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-
operaturi.

Emenda161

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ksur serju mill-operaturi tar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd, għandu jirriżulta 
fi projbizzjonijiet temporanji jew 
permanenti fuq l-aċċess għall-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni u/jew l-applikazzjoni 
ta' tnaqqis finanzjarju. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu proporzjonati man-natura, 
il-firxa, id-dewmien u r-ripetizzjoni tal-
ksur serju.

2. Ksur serju mill-operaturi tar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd fi żmien tliet 
snin wara l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni għandu jirriżulta fi 
projbizzjonijiet temporanji jew permanenti 
fuq l-aċċess għall-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni, l-applikazzjoni ta’ pieni u l-ħlas 
lura, kollu jew parzjalment, ta' dik l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni mogħtija 
preċedentement. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu proporzjonati man-natura, 
il-firxa, id-dewmien u r-ripetizzjoni tal-



PE480.515v04-00 90/94 AD\901491MT.doc

MT

ksur serju.

Ġustifikazzjoni
Għajnuna finanzjarja m'għandhiex tingħata lill-operaturi li jiksru serjament ir-regoli tal-
PKS.

Emenda162

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata 
biss jekk ma tkun ġiet imposta l-ebda 
sanzjoni għal ksur serju lill-operatur 
ikkonċernat sa perjodu ta' sena (1) qabel 
id-data tal-applikazzjoni għall-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata 
biss jekk ma tkun ġiet imposta l-ebda 
sanzjoni għal ksur serju lill-operatur 
ikkonċernat sa perjodu ta' ħames snin
qabel id-data tal-applikazzjoni għall-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni.

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għajnuna relatata mal-immodernizzar 
ta’ bastimenti tas-sajd jew it-tagħmir 
tagħhom għandha tingħat bil-kundizzjoni 
li l-Istati Membri jkollhom miżuri biex 
jaġġustaw il-kapaċità tas-sajd tal-flotot 
tagħhom skont l-opportunitajiet tas-sajd 
skont l-Artikolu 34(1).
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Emenda164

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta għajnuna għad-dekommissjonar 
ta' bastiment titħallas minn Stat Membru 
jew mill-Kummissjoni, kwalunkwe 
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni mħallsa 
fit-tliet snin preċedenti rigward il-
modernizzazzjoni jew it-titjib ta' dak il-
bastiment għandha titħallas lura.

Ġustifikazzjoni
Il-Kummissjoni qed tipproponi li dik l-għajnuna għad-dekommissjonar m'għandhiex tibqa' 
titħallas u jekk ikun hemm qbil dwar dan, din l-emenda issir irrilevanti. Jekk le, tgħin tiżgura 
li l-użu tal-fondi pubbliċi se jkun protett.

Emenda 165

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Huma stabbiliti Kunsilli Konsultattivi 
għal kull qasam ta' kompetenza stipulat fl-
Anness III, sabiex jippromwovu 
rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet 
interessati kollha u sabiex jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikoli 2 u 3.

1. Huma stabbiliti Kunsilli Konsultattivi 
għal kull qasam ta' kompetenza stipulat fl-
Anness III, sabiex jippromwovu 
rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet 
interessati kollha, inklużi r-rappreżentanti 
mis-settur tas-sajd, l-industrija tal-
ipproċessar, ix-xjenzjati, l-awtoritajiet 
lokali, l-NGOs, l-aġenziji tal-kontroll u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u sabiex 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3.

Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd.

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
iwessgħu il-bażi tal-parteċipazzjoni 
tagħhom u jkunu komposti minn 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
operaturi tas-sajd u gruppi oħra ta' interess 
affettwati mill-Politika Komuni tas-Sajd, 
inklużi x-xjenzjati, l-NGOs, l-aġenziji ta’ 
kontroll u l-awtoritajiet lokali.

Emenda 167

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni ta' kull sena għandha 
tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, fejn tgħid kif il-proposta 
tagħha [skont l-Artikolu 43(3)TFUE] 
dwar il-qabdiet permessi totali, u d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni f’dan ir-
rigward, jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-
objettiv tal-Unjoni li terġa’ ġġib kif kienu 
u żżomm kif inhuma l-popolazzjonijiet tal-
ispeċijiet li s-sajd tagħhom jaqbeż il-livelli 
li jistgħu jipprovdu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi, il-Kunsill naqas milli jiffissa limiti fuq is-sajd li ma jaqbżuz il-parir xjentifiku.
Hija ħaġa kruċjali li dawk li jagħmlu d-deċiżjonijiet jiġu aktar obbligati li jagħtu rendikont u 
li jintalbu rapporti dwar kif id-deċiżjonijiet jikkontribwixxu għal objettivi li jkun sar ftehim 
dwarhom.

Emenda 168

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-Artikolu 57(4), ir-Regolament 
(KE) Nru 199/2008 għandu jkompli 
japplika għall-programmi nazzjonali 
adottati għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta
għas-snin 2011 - 2013.

Minkejja l-Artikolu 57(4), ir-Regolament 
(KE) Nru 199/2008 għandu jkompli 
japplika għall-programmi nazzjonali 
adottati għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data
sakemm jasal iż-żmien tad-dħul fis-seħħ 
ta’ miżuri ġodda biex jiġi stabbilit qafas 
tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
tad-data fis-settur tas-sajd.

Emenda 169

Proposta għal regolament
Anness 3 – tabella - notazzjoni ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Isem tal-Kunsill Konsultattiv: Il-Baħar l-
Iswed
Żona ta’ kompetenza: Iż-żona tal-Baħar l-
Iswed

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kunsilli Konsultattivi jistgħu japplikaw għal għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
bħala korpi li jsegwu xi għan ta’ interess Ewropew ġenerali u peress li l-perjodu ta’ 
pprogrammar li jmiss jibda l-2014, huwa aktar ġust u ekwu li l-Kunsilli Konsultattivi kollha 
jkunu diġà stabbiliti u li ż-żoni ta’ kompetenzi tagħhom ikunu diġà modifikati sal-2014.
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