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Emenda 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ħut li jappartjeni għall-grupp 
tassonomiku Elasmobranchii, inklużi l-
klieb il-baħar, ir-rebekkini u r-raj 
ġeneralment huma vulnerabbli ħafna għas-
sajd eċċessiv minħabba l-karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom billi jikbru bil-mod, 
jimmaturaw tard, u jkollhom għadd żgħir 
ta' friegħ. Fis-snin riċenti, xi 
popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar kienu 
ħafna fil-mira u kienu mhedda serjament 
speċjalment minħabba ż-żieda drammatika 
fid-domanda għall-prodotti tal-klieb il-
baħar, speċjalment ix-xewk.

(2) Il-ħut li jappartjeni għall-grupp 
tassonomiku Elasmobranchii, inklużi l-
klieb il-baħar, ir-rebekkini, ir-raj u speċi 
simili ġeneralment huma vulnerabbli ħafna 
għas-sajd eċċessiv minħabba l-karatteristiċi 
taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom billi jikbru bil-
mod, jimmaturaw tard, u jkollhom għadd 
żgħir ta' friegħ. Is-sajd tal-klieb il-baħar 
mhux sostenibbli poġġa fil-periklu l-
bilanċ tal-ekosistemi marittimi u, fis-snin 
riċenti, xi popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar 
kienu ħafna fil-mira u kienu mhedda 
serjament bħala riżultat taż-żieda 
drammatika fid-domanda għall-prodotti tal-
klieb il-baħar, speċjalment ix-xewk. Id-
domanda dejjem tikber għal 
preparazzjonijiet tax-xewka tal-klieb il-
baħar u l-prezz għoli li jġibu wasslu wkoll 
għal żieda fis-sajd illegali.

Or. ro

Emenda 12
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ħut li jappartjeni għall-grupp 
tassonomiku Elasmobranchii, inklużi l-
klieb il-baħar, ir-rebekkini u r-raj 
ġeneralment huma vulnerabbli ħafna għas-
sajd eċċessiv minħabba l-karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom billi jikbru bil-mod, 
jimmaturaw tard, u jkollhom għadd żgħir 

(2) Il-ħut li jappartjeni għall-grupp 
tassonomiku Elasmobranchii, inklużi l-
klieb il-baħar, ir-rebekkini u r-raj 
ġeneralment huma vulnerabbli ħafna għas-
sajd eċċessiv minħabba l-karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom billi jikbru bil-mod, 
jimmaturaw tard, u jkollhom għadd żgħir 
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ta' friegħ. Fis-snin riċenti, xi 
popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar kienu 
ħafna fil-mira u kienu mhedda serjament 
speċjalment minħabba ż-żieda drammatika 
fid-domanda għall-prodotti tal-klieb il-
baħar, speċjalment ix-xewk.

ta' friegħ. Fis-snin riċenti, xi 
popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar kienu 
ħafna fil-mira ta' bastimenti tas-sajd li 
jtajru bandiera ta' Stati Membri jew 
pajjiżi terzi f'ilmijiet tal-baħar li jaqgħu 
taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni tal-
Istati Membri jew f'ibħra oħra u kienu 
mhedda serjament bħala riżultat taż-żieda 
drammatika fid-domanda għall-prodotti tal-
klieb il-baħar, speċjalment ix-xewk.

Or. en

Emenda 13
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Ix-xewk tal-klieb il-baħar ma 
jikkostitwixxux ingredjent tradizzjonali 
tad-dieta Ewropea, iżda l-klieb il-baħar 
jikkostitwixxu element neċessarju tal-
ekosistema marittima tal-UE;  għalhekk, 
il-ġestjoni u l-konservazzjoni tagħhom, kif 
ukoll b’mod ġenerali l-promozzjoni ta’ 
settur tas-sajd b’ġestjoni sostenibbli għall-
benefiċċju tal-ambjent u tan-nies li 
jaħdmu fis-settur, għandhom ikunu l-
prioritajiet.

Or. en

Emenda 14
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 1185/2003 (3) Ir-Regolament (KE) Nru 1185/2003 
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jippermetti lill-Istati Membri biex joħorġu 
permessi speċjali għas-sajd li jippermettu l-
ipproċessar abbord, meta x-xewka tal-klieb 
il-baħar tista’ titneħħa minn ġisimhom. 
Sabiex ikun żgurat li l-piż tax-xewka jkun 
jikkorrispondi għall-ġisem tal-ħuta, għandu 
jkun stabbilit proporzjon "xewka mal-
karkassa", madankollu, wara 
operazzjonijiet ta’ pproċessar, ix-xewk u l-
kumplament tal-ħut jistgħu jitniżżlu l-art 
f’portijiet differenti. F’dawn il-każijiet l-
użu tal-proporzjoni ma jibqax effettiv u 
jagħti lok biex tokkorri t-tneħħija tax-
xewka tal-klieb il-baħar. F’dawn iċ-
ċirkustanzi, il-ġbir tad-dejta, pereżempju: l-
identifikazzjoni tal-ispeċijiet, l-istruttura 
tal-popolazzjonijiet, il-bażi ta’ konsulenza 
xjentifika għall-istabbiliment ta’ miżuri ta’ 
konservazzjoni tas-sajd, hija mxekkla.

jippermetti lill-Istati Membri biex joħorġu 
permessi speċjali għas-sajd li jippermettu l-
ipproċessar abbord, meta x-xewka tal-klieb 
il-baħar tista’ titneħħa minn ġisimhom. 
Sabiex ikun żgurat li l-piż tax-xewk kun 
jikkorrispondi għall-ġisem tal-ħuta, għandu 
jkun stabbilit proporzjon "xewka mal-
karkassa". Madankollu, il-proporzjon 
huwa teoretiku, għaliex huwa bbażat fuq 
il-proporzjon tal-piż ta’ xewk tal-klieb il-
baħar għall-ġisem kollu tal-klieb il-baħar, 
mentri l-klieb il-baħar issoltu huma 
mniżżlin l-art diġà ttrattati (jiġifieri, 
imnaddfa u bla ras). Għalhekk, ix-xewk u 
l-karkassi tal-klieb il-baħar ma jistgħux 
ikunu mqabbla b’mod dirett fil-konfront 
tal-proporzjon, u s-sorveljanza trid 
tiddependi fuq fatturi ta’ konverżjoni 
speċifiċi għall-ispeċi, u b’hekk l-infurzar 
jsir aktar ikkumplikat. Il-proporzjon huwa 
wkoll ogħla mill-medja tal-piż tax-xewka 
mal-karkassa għal xi speċijiet (eż., il-kelb 
il-baħar mako, u l-Isurus oxyrinchus). 
Barra minn hekk, wara operazzjonijiet ta’ 
pproċessar, ix-xewk u l-kumplament tal-
ħut jistgħu jitniżżlu l-art f’portijiet 
differenti. Għalhekk, l-użu tal-proporzjoni 
ma jibqax effettiv u jagħti lok biex tokkorri 
t-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar. 
F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-ġbir tad-dejta, 
pereżempju: l-identifikazzjoni tal-
ispeċijiet, l-istruttura tal-popolazzjonijiet, 
il-bażi ta’ konsulenza xjentifika għall-
istabbiliment ta’ miżuri ta’ ġestjoni u ta’ 
konservazzjoni tas-sajd, hija mxekkla.

Or. en

Emenda 15
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 1185/2003 
jippermetti lill-Istati Membri biex joħorġu 
permessi speċjali għas-sajd li jippermettu l-
ipproċessar abbord, meta x-xewka tal-klieb 
il-baħar tista’ titneħħa minn ġisimhom. 
Sabiex ikun żgurat li l-piż tax-xewka jkun 
jikkorrispondi għall-ġisem tal-ħuta, għandu 
jkun stabbilit proporzjon "xewka mal-
karkassa", madankollu, wara 
operazzjonijiet ta’ pproċessar, ix-xewk u l-
kumplament tal-ħut jistgħu jitniżżlu l-art 
f’portijiet differenti. F’dawn il-każijiet, l-
użu tal-proporzjoni ma jibqax effettiv u 
jagħti lok biex tokkorri t-tneħħija tax-
xewka tal-klieb il-baħar. F’dawn iċ-
ċirkustanzi, il-ġbir tad-dejta, pereżempju: l-
identifikazzjoni tal-ispeċijiet, l-istruttura 
tal-popolazzjonijiet, il-bażi ta’ konsulenza 
xjentifika għall-istabbiliment ta’ miżuri ta’ 
konservazzjoni tas-sajd, hija mxekkla.

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 1185/2003 
jippermetti lill-Istati Membri biex joħorġu 
permessi speċjali għas-sajd li jippermettu l-
ipproċessar abbord, meta x-xewka tal-klieb 
il-baħar tista’ titneħħa minn ġisimhom. 
Sabiex ikun żgurat li l-piż tax-xewka jkun 
jikkorrispondi għall-ġisem tal-ħuta, għandu 
jkun stabbilit proporzjon "xewka mal-
karkassa", madankollu, wara 
operazzjonijiet ta’ pproċessar, ix-xewk u l-
kumplament tal-ħut jistgħu jitniżżlu l-art 
f’portijiet differenti. F’dawn il-każijiet, l-
użu tal-proporzjoni ma jibqax effettiv u 
jagħti lok biex tokkorri t-tneħħija tax-
xewka tal-klieb il-baħar. F’dawn iċ-
ċirkustanzi, il-ġbir tad-dejta, pereżempju: l-
identifikazzjoni tal-ispeċijiet, l-istruttura 
tal-populazzjonijiet, il-bażi ta’ konsulenza 
xjentifika għall-istabbiliment ta’ miżuri ta’ 
konservazzjoni tas-sajd, kif ukoll l-
infurzar tar-regolament u l-piena għal 
nuqqas ta' konformità, huma mxekkla.

Or. en

Emenda 16
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri tal-UE huma 
mħassba ħafna dwar l-kwistjonijiet 
ambjentali u l-UE qed taspira li tkun 
waħda mill-mexxejja fil-konservazzjoni 
tal-ekosistemi; madankollu, il-
leġiżlazzjoni attwali tal-UE rigward l-
ispeċijiet tal-Elasmobranchii tassonomiku 
mhijiex b’saħħitha daqs kemm hi f’pajjiżi 
oħra u mhijiex biżżejjed biex tiżgura l-
ġestjoni sostenibbli u l-konservazzjoni ta’ 
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dawk l-ispeċijiet, minħabba l-proporzjon 
għoli tax-xewka mal-karkassa, in-nuqqas 
ta’ kwoti għal ħafna speċijiet u d-derogi li 
jeżistu.

Or. en

Emenda 17
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-
Ġestjoni tas-Sajd qegħdin jindirizzaw 
dejjem iktar din il-kwistjoni tat-tneħħija 
tax-xewka tal-klieb il-baħar u l-korpi 
xjentifiċi tagħhom qed jagħtu preferenza 
għat-tniżżil ta’ klieb il-baħar li jkollhom 
ix-xewka mwaħħla b’mod naturali mal-
kumplament ta’ ġisimhom.

(6) L-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-
Ġestjoni tas-Sajd qegħdin jindirizzaw 
dejjem iktar din il-kwistjoni tat-tneħħija 
tax-xewka tal-klieb il-baħar u l-korpi 
xjentifiċi tagħhom qed jagħtu preferenza 
għat-tniżżil ta’ klieb il-baħar li jkollhom 
ix-xewka mwaħħla b’mod naturali mal-
kumplament ta’ ġisimhom, filwaqt li 
jinnotaw li dan huwa l-aħjar mod għall-
prevenzjoni tat-tneħħija tax-xewka tal-
klieb il-baħar, u se jiffaċilita l-ġbir tad-
dejta li hemm bżonn għall-valutazzjonijiet 
tal-istokkijiet.

Or. en

Emenda 18
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fl-2010-2011, bħala parti mill-
eżerċizzju meħtieġ tal-valutazzjoni tal-
impatt, il-Kummissjoni Ewropea għamlet 
konsultazzjoni pubblika sabiex tiġbor 
informazzjoni dwar l-iktar mod xieraq li 

(7) Fl-2010-2011, bħala parti mill-
eżerċizzju meħtieġ tal-valutazzjoni tal-
impatt, il-Kummissjoni Ewropea għamlet 
konsultazzjoni pubblika sabiex tiġbor 
informazzjoni dwar l-iktar mod xieraq li 
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bih ir-Regolament (KE) Nru 1185/2003 
għandu jkun emendat. Il-konklużjoni tal-
valutazzjoni tal-impatt hija li r-Regolament 
għandu jkun emendat sabiex il-klieb il-
baħar kollha għandhom jitniżżlu bix-xewka 
tagħhom imwaħħla. Huwa neċessarju u 
xieraq għall-kisba tal-objettiv bażiku tal-
konservazzjoni tal-istokkijiet tal-klieb il-
baħar u fl-isfond tal-eżitu tal-
konsultazzjoni pubblika li r-Regolament 
(KE) Nru 1185/2003 ikun emendat kif 
xieraq;

bih ir-Regolament (KE) Nru 1185/2003 
għandu jkun emendat. Ir-riżultati tal-
konsultazzjoni juru li l-approċċ “ix-xewka 
tibqa’ mwaħħla” huwa meqjus bħala l-
għażla preferuta. Il-konklużjoni tal-
valutazzjoni tal-impatt hija li r-Regolament 
għandu jkun emendat sabiex il-klieb il-
baħar kollha għandhom jitniżżlu bix-xewka 
tagħhom imwaħħla. Huwa neċessarju u 
xieraq għall-kisba tal-objettiv bażiku tal-
konservazzjoni tal-istokkijiet tal-klieb il-
baħar u fl-isfond tal-eżitu tal-
konsultazzjoni pubblika li r-Regolament 
(KE) Nru 1185/2003 ikun emendat kif 
xieraq;

Or. fr


