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Emenda 106
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew

imħassar

Or. nl

Emenda 107
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat 
tar-Reġjuni,

imħassar

Or. nl

Emenda 108
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Premessa 2

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-

(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 
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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.

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 
id-Dritt tal-Baħar.

Or. en

Emenda 109
Anna Rosbach

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 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul.

Or. en

Emenda 110
Lucas Hartong
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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 
kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk hija 
għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd u swieq stabbli kif 
ukoll tiżgura d-disponibbiltà kontinwa tar-
riżorsi u li l-provvisti jaslu għand il-
konsumaturi bi prezzijiet ġusti.

Or. nl

Emenda 111
Linda McAvan

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
stabbiltà 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 
prezzijiet raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla lingwistika – mhuwiex ċar xi jrid ifisser it-terminu "kundizzjonijiet". L-għoti ta' 
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stabbiltà ambjentali, ekonomika u soċjali sostenibbli fit-tul għandu jkun wieħed mill-objettivi 
fundamental ital-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 112
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 113
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta' Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta' Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar 
tal-10 ta' Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta' Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
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Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Alimentazzjoni
u l-Agrikoltura (il-Ftehim ta' Konformità 
tal-FAO). Dawn l-istrumenti 
internazzjonali b'mod predominanti 
jipprevedu obbligi ta' konservazzjoni, 
inklużi fost oħrajn obbligi biex jittieħdu 
miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni 
mfassla biex iżommu jew ireġġgħu lura r-
riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma' Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b'mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta' 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti tal-Ikel u l-
Agrikoltura (il-Ftehim ta' Konformità tal-
FAO). Dawn l-istrumenti internazzjonali 
b'mod predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma' Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b'mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta' 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali; L-
Istati Membri, partikolarment dawk li 
jitfaċċaw fuq il-Mediterran, għandhom 
barra minn hekk jikkonformaw mingħajr 
dewmien mal-leġiżlazzjoni internazzjonali 
u Ewropea fis-seħħ u jastjenu milli jidħlu 
f'battalji ġurisdizzjonali bejn is-sajjieda 
tagħhom 'stess' u s-sajjieda ta' Stati 
Membri oħrajn minħabba raġunijiet 
purament nazzjonalistiċi ta' vantaġġ 
ekonomiku.

Or. nl
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Emenda 114
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 
(UNCLOS)17 u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta' Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta' Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-
Ħut)18. Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-
Promozzjoni tal-Konformità mal-Miżuri 
Internazzjonali ta' Konservazzjoni u 
Ġestjoni minn Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra 
Miftuħa tal-24 ta' Novembru 1993 tal-
Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-
Ftehim ta' Konformità tal-FAO)19. Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma' Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 
(UNCLOS)17 u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar 
tal-10 ta' Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta' Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-
Ħut)18. Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-
Promozzjoni tal-Konformità mal-Miżuri 
Internazzjonali ta' Konservazzjoni u 
Ġestjoni minn Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra 
Miftuħa tal-24 ta' Novembru 1993 tal-
Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-
Ikel u l-Agrikoltura (il-Ftehim ta' 
Konformità tal-FAO)19. Dawn l-istrumenti 
internazzjonali b'mod predominanti 
jipprevedu obbligi ta' konservazzjoni, 
inklużi fost oħrajn obbligi, billi l-UE 
rratifikat l-UNCLOS fl-1998, biex 
jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma' Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
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xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b'mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta' 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b'mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta' 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

Or. en

Emenda 115
Lucas Hartong

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 
massimu sostenibbli.

imħassar

Or. nl



PE483.857v01-00 10/98 AM\895055MT.doc

MT

Emenda 116
Linda McAvan

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 
massimu sostenibbli.

(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.

Or. en

Emenda 117
Lucas Hartong

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) 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. Il-
Kummissjoni tista' wkoll ma tibbaża l-
ebda deċiżjoni dwar l-istokkijiet tal-ħut 
attwali fuq ċifri fornuti minn aġenziji ta' 
riċerka monopolistiċi tal-Istati Membri u 
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l-forzi tas-suq ħieles għandhom jitħallew 
jagħmlu xogħolhom fid-determinazzjoni 
tal-istokks tal-ħut (nazzjonali).

Or. nl

Emenda 118
Anna Rosbach

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 għandha tkun ibbażata
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.

Or. en

Emenda 119
Lucas Hartong

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-

imħassar
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politika tal-ambjent marin [tal-baħar] 
(Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina [tal-baħar]).

Or. nl

Emenda 120
Åsa Westlund

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])23.

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd 
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])23.

Or. en

Emenda 121
Linda McAvan

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 

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar, għall-
ġestjoni sostenibbli tal-ispeċijiet sfruttati 
għal skop kummerċjali, kompatibbli mal-
kisba ta' status ambjentali tajjeb sa mhux 
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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])23.

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])23.

Or. en

Emenda 122
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 9

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) Jikkonstata b'sodisfazzjon li s-sajjieda 
Ewropej qegħdin jagħmlu kollox li jistgħu 
biex jimplimentaw approċċ li jqis l-
ambjent għall-ġestjoni tas-sajd u biex jiġu 
minimizzati u progressivament eliminati l-
qabdiet mhux mixtieqa; iħeġġeġ 
għaldaqstant lill-Kummissjoni biex f'dan 
il-kuntest toħroġ permessi għall-hekk 
imsejjaħ "pulse fishing" (sajd intensiv 
perjodiku) bil-mod l-aktar wiesa' u malajr 
possibbli, billi din is-sistema ta' sajd hija 
partikolarment ekokumpatibbli, l-aktar 
billi tnaqqas il-konsum ta' fjuwil mill-
bastimenti.

Or. nl

Emenda 123
Linda McAvan

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-istokks tal-ħut, fuq l-
ispeċijiet mhux fil-mira, fuq il-ħabitats u
qiegħ il-baħar u l-qabdiet mhux mixtieqa 
għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

Or. en

Emenda 124
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iż-żoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iż-żoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw, minkejja t-theddid u l-
attakki kontra l-bastimenti tas-sajd tal-
Istati Membri tal-UE min-naħa tas-
sajjieda nazzjonali tal-kosta għandhom 
jiġu kkundannati bil-qawwa, 
analogament għall-użu illeċitu ta' karti 
nawtiċi (inter)nazzjonali "proprji", bħal 
pereżempju dawk użati sfortunatament 
minn Stat Membru bħal Franza.

Or. nl
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Emenda 125
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u 
ekonomika ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk 
għandha tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti 
attivitajiet tas-sajd f'dawk l-ilma għal 
bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet 
tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

imħassar

Or. nl

Emenda 126
Linda McAvan

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 
stokks ta' ħut uniċi jew sajd li jisfrutta 
taħlita ta' stokkijiet. Il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jistabbilixxu l-
bażi għall-istabbiliment ta' opportunitajiet 
tas-sajd konformement 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-
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disponibbiltà tal-opportunitajiet tas-sajd.

Or. en

Emenda 127
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux 
mixtieqa ma għandhomx jirriżultaw 
f'vantaġġi ekonomiċi sħaħ għall-operatur. 
Għall-ħatt l-art ta' qabdiet ta' ħut taħt id-
daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni, id-destinazzjoni ta' 
qabdiet bħal dawn għandha tkun limitata 
u teskludi l-bejgħ għall-konsum mill-
bniedem.

imħassar

Or. nl

Emenda 128
Linda McAvan

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 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli 
billi jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-
isforz tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, il-limiti
ta' sforzi ta' qbid u sajd għandhom jiġu 
ffissati biex jiżguraw li r-rati ta' 
sfruttament ma jikkompromettux l-objettiv 
biex il-popolazzjoni tal-ispeċijiet maqbuda 
jitreġġgħu għal-limiti u jinżammu biex 
ikunu jistgħu jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli sal-2015.

Or. en
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Emenda 129
Anna Rosbach

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 fis-settur marittimu permezz 
tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' sehem 
prevedibbli ta' stokkijiet għal kull Stat 
Membru.

Or. en

Emenda 130
Linda McAvan

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 selvaġġi26 iż-
Żoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 

(24) L-Istati Membri għandhom jirregolaw 
l-attivitajiet ta' sajd li jħallu impatt 
negattiv fuq l-istat ta' konservazzjoni ta' 
siti deżinjati 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 selvaġġi26 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 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa27 u ż-żoni 
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dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa27 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)28.

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)28.

Or. en

Emenda 131
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Fiż-żona ta' 12-il mil nawtiku 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni applikabbli 
għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-Unjoni, 
bil-kundizzjoni li, fejn tali miżuri 
japplikaw għal bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni minn Stati Membri oħra, il-miżuri 
adottati ma jkunux diskriminatorji, tkun 
saret konsultazzjoni qabel ma' Stati 
Membri oħra interessati u li l-Unjoni ma 
tkunx adottat miżuri li jindirizzaw 
speċifikament il-konservazzjoni u l-
ġestjoni fi ħdan dik iż-żona ta' 12-il mil 
nawtiku.

(27) Fiż-żona ta' 12-il mil nawtiku 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni applikabbli 
għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-Unjoni, 
bil-kundizzjoni li, fejn tali miżuri 
japplikaw għal bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni minn Stati Membri oħra, il-miżuri 
adottati ma jkunux diskriminatorji, tkun 
saret konsultazzjoni qabel ma' Stati 
Membri oħra interessati u li l-Unjoni ma 
tkunx adottat miżuri li jindirizzaw 
speċifikament il-konservazzjoni u l-
ġestjoni fi ħdan dik iż-żona ta' 12-il mil 
nawtiku; f'każ ta' arbitraġġ bejn Stati 
Membri, għandu jkun preżenti tal-anqas 
rappreżentant indipendenti wieħed tal-
awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni 
rispettivi.

Or. nl

Emenda 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta 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 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.
Dawn l-arranġamenti ma għandhomx, 
madankollu, ikunu eċċessivament 
restrittivi lanqas jostakolaw it-tnaqqis 
effettiv tal-kapaċità tas-sajd.

Or. lt

Emenda 133
Georgios Koumoutsakos

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-
ġbir tad-dejta.

(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-
ġbir tad-dejta konformement mal-
istandards u l-konvenzjonijiet 
internazzjonali rilevanti, partikolarment 
il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS).
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Or. el

Emenda 134
Anna Rosbach

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).

Or. en

Emenda 135
Lucas Hartong

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-

(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-
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Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza effikaċi.

Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza effikaċi; f'dan ir-rigward il-
fattur determinanti għandu jkun ritorn 
pożittiv fuq l-investimenti għall-UE u ma 
għandux ikun f'xi tip ta' forma moħbija 
ta' għajnuna għall-iżvilupp.

Or. nl

Emenda 136
Åsa Westlund

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 
partikolari miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza effikaċi.

(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' dejta dwar l-istokkijiet u dwar il-
pressjoni attwali ta' sajd u għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza effikaċi;

Or. en

Emenda 137
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u jkun 
suġġett għal klawżola speċifika dwar id-
drittijiet tal-bniedem.

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali u, jekk 
ikun il-każ, vinkolanti tal-Ftehimiet dwar 
is-Sajd (sostenibbli) u jkun suġġett għal 
klawżola speċifika dwar id-drittijiet tal-
bniedem. Tali kundizzjonijiet u l-
osservanza tagħhom se jiżvolġu wkoll 
rwol determinanti fir-rigward tal-
kontinwazzjoni possibbli ta' tali ftehimiet 
dwar is-sajd ma' pajjiżi terzi.

Or. nl

Emenda 138
Anna Rosbach

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 tikber 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.

Or. en
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Emenda 139
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, u tgħin lejn il-
kisba tal-għanijiet stipulati f'dik l-
istrateġija.

imħassar

Or. nl

Emenda 140
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) In-natura speċifika tal-akkwakultura 
titlob Kunsill Konsultattiv għal 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
dwar elementi tal-politiki tal-Unjoni li 
jistgħu jaffettwaw l-akkwakultura.

imħassar

Or. nl

Emenda 141
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Jidher xieraq li l-Kummissjoni 
jkollha s-setgħa permezz ta' atti delegati li 
toħloq Kunsill Konsultattiv ġdid u biex 

imħassar
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timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-
rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-
Iswed.

Or. nl

Emenda 142
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għall-kisba tal-għanijiet tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-ispeċifikazzjoni ta' miżuri 
relatati mas-sajd biex jittaffa' l-impatt tal-
attivitajiet tas-sajd f'żoni speċjali ta' 
konservazzjoni, l-adattament tal-obbligu li 
jinħattu l-art il-qabdiet kollha għall-fini 
ta' konformità mal-obbligi internazzjonali 
tal-Unjoni, il-miżuri default ta' 
konservazzjoni fil-qafas ta' pjanijiet 
multiannwali jew miżuri tekniċi, il-
kalkolu mill-ġdid tal-limiti massimi tal-
kapaċità tal-flotta, id-definizzjoni tal-
informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-
attività għall-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni, ir-regoli għat-twettiq ta' proġetti 
pilota dwar sistemi ġodda ta' teknoloġiji 
ta' kontroll u ġestjoni tad-dejta, l-emendi 
għall-Anness III fir-rigward tal-oqsma ta' 
kompetenza għall-Kunsilli Konsultattivi u 
l-kompożizzjoni u l-funzjonament tal-
Kunsilli Konsultattivi.

imħassar

Or. nl

Emenda 143
Lucas Hartong
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Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' 
rekwiżiti operattivi tekniċi għall-
modalitajiet għat-trażmissjoni tal-
informazzjoni relatata mar-reġistri tal-
flotot tas-sajd u mar-rekwiżiti tad-dejta 
għall-ġestjoni tas-sajd, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni.

imħassar

Or. nl

Emenda 144
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-konservazzjoni u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar tmur lil hinn mis-sempliċi sfruttament u tinkludi 
tmexxija tajba tal-istokkijiet tal-ħut.
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Emenda 145
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar huwa prerekwiżit għal settur tas-sajd fit-tul u għal 
ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut.

Emenda 146
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
isfruttar sostenibbli ta' riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar u ta' riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu; 
u

Or. en

Emenda 147
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu, l-
akkwakultura, u l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u 

(b) l-akkwakultura sostenibbli, u l-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, fir-
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tal-akkwakultura, fir-rigward ta' miżuri 
dwar is-swieq u miżuri finanzjarji b'appoġġ 
għall-Politika Komuni tas-Sajd.

rigward ta' miżuri dwar is-swieq u miżuri 
finanzjarji b'appoġġ għall-Politika Komuni 
tas-Sajd.

Or. en

Emenda 148
János Áder

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu, l-
akkwakultura, u l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura, fir-rigward ta' miżuri 
dwar is-swieq u miżuri finanzjarji b'appoġġ 
għall-Politika Komuni tas-Sajd.

(b) ir-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu, l-
akkwakultura tal-ilma ħelu u tal-baħar, u 
l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, fir-
rigward ta' miżuri dwar is-swieq u miżuri 
finanzjarji b'appoġġ għall-Politika Komuni 
tas-Sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jispjega b'ċarezza li t-tipi kollha ta' akkwakultura se jidħlu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-politika komuni tas-sajd għal dak li għandu x'jaqsam mal-miżuri tas-suq u 
ta' appoġġ finanzjarju.

Emenda 149
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 13 – artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-promozzjoni tal-impjiegi u l-
iżvilupp tal-komunitajiet tal-kosta.

Or. pt
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Emenda 150
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 1

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 jipprovdu stabbiltà
ambjentali, ekonomika u soċjali sostenibbli 
fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti tal-
ikel.

Or. en

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 
fundamental ital-PKS.

Emenda 151
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 1

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 jiżguraw is-sostenibbiltà
ambjentali fit-tul, li tikkostitwixxi 
prerekwiżit għall-kundizzjonijiet
ekonomiċi u soċjali u tikkontribwixxi
għall-provvisti tal-ikel.

Or. en

Emenda 152
János Áder
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Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 1

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 jikkontribwixxu għall-
promozzjoni tal-istat ekoloġiku tajjeb tal-
ambjent tal-baħar u tal-ilma ħelu,
jipprovdu kundizzjonijiet ambjentali, 
ekonomiċi u soċjali sostenibbli fit-tul u 
jikkontribwixxu għall-provvisti tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti tipi ta' sajd pereżempju s-sajd fuq skala żgħira jew is-sajd artiġjanali) u ta' 
akkwakultura (bħall-akkwakultura estensiva) jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tal-
kundizzjonijiet ambjentali. Għandu jintwera biċ-ċar li l-politika komuni tas-sajd se 
tinkoraġġixxi dawn l-attivitajiet.

Emenda 153
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 1

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 huma sostenibbli mil-lat 
ambjentali fit-tul bil-għan li jinkisbu l-
objettivi tat-Trattat u jipprovdu 
kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
sostenibbli fit-tul u jikkontribwixxu għall-
provvisti tal-ikel.

Or. en

Emenda 154
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 tfittex li 
tiżgura, sal-2015, meta possibbli, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli awspikabbli ta' rendiment massimu sostenibbli (MSY) għandhom jinkisbu b'mod 
gradwali mingħajr konsegwenzi negattivi drastiċi fil-livell soċjoekonomiku għas-settur tas-
sajd.

Emenda 155
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 tfittex li 
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, 
meta possibbli, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessitajiet tas-sajd imħallat.

Or. en
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Emenda 156
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 tal-akkwakultura, u 
għandha tiżgura li l-isfruttar sostenibbli ta' 
riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa' 
lura u jżomm il-popolazzjonijiet tal-
istokkijiet kollha tal-ispeċijiet mistada 'l 
fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli, jew il-
valuri sostituttivi rilevanti, sal-2015, u 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu ekonomiku sal-2020.

Or. en

Emenda 157
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Politika Komuni tas-Sajd 
tikkontribwixxi għall-ksib u ż-żamma ta’ 
status ambjentali tajjeb sal-2020 l-aktar 
tard, kif stipulat fid-Direttiva 2008/56/KE, 
inkluż b’mod partikolari, il-fatt li l-
istokkijiet kollha tal-ispeċijiet maqbuda 
juru distribuzzjoni tal-età u l-kobor tal-
popolazzjoni li tindika stokk b’saħħtu, u 
d-deskritturi 1, 2, 3, 4, 6, 9, u 10.

Or. en

Emenda 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-effetti ħżiena tal-attivitajiet tas-
sajd u l-akwakultura fuq l-ekosistema tal-
baħar ikunu limitati u li ma jkun hemm l-
ebda rimi l-baħar ta’ skart iġġenerat minn 
dawk l-attivitajiet.  

Or. ro

Emenda 159
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
minimizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minimizzazzjoni tal-impatti ambjentali fuq l-attivitajiet tas-sajd huma objettiv fundamentali 
tad-direttiva għall-istrateġija marina u r-regolament tal-PKS jeħtieġ li jirriflettih dan. 

Emenda 160
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 u l-
akwakultura sabiex tiżgura li l-impatti tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar ikunu minimizzati u fejn possibbli, 
eliminati.

Or. en

Emenda 161
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 u l-
akwakultura sabiex tiżgura li l-impatti tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar ikunu limitati u ma jkunux 
detrimentali għall-funzjonament, id-
diversità u l-integrità futuri ta’ dawk l-
ekosistemi..

Or. en

Emenda 162
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex 

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

akwakultura sabiex tiżgura li l-impatti tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar ikunu limitati.

Or. en

Emenda 163
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Politika Komuni tas-Sajd 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u l-
benessri tal-komunitajiet kostali, l-
impjiegi u l-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-
sigurtà tan-nies li jaħdmu fl-industrija 
tas-sajd.

Or. pt

Emenda 164
Rovana Plumb

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Politika Komuni fil-Qasam tas-Sajd  
tottempera ruħha mar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni u 
tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tagħhom u tikkontribwixxi għall-ksib tal-
objettivi tagħha.

Or. ro

Emenda 165
Julie Girling
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Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tintegra r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni filwaqt li tosserva l-
impenji eżistenti l-oħrajn.

Or. en

Emenda 166
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd tkun 
f’ottemperanza sħiħa mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, kif preskritt fl-
Artikolu 11 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 167
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 168
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Politika Komuni tas-Sajd tiżgura li 
l-komunitajiet li jiddependu mis-sajd ma 
jkunux milqutin b’mod negattiv matul 
dan il-perijodu ta’ tranżizzjoni.

Or. en

Emenda 169
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 4 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Il-Politika Komuni tas-Sajd tavvoka 
politika reġjonalizzata li tippermetti lill-
Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw 
pjanijiet ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 170
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) (a) ikun żgurat li l-opportunitajiet ta' 
sajd ikunu skont 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, jew livelli ndaqs 
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relevanti, sal-2015 u jkunu determinati 
mill-aqwa data u parir xjentifiċi 
disponibbli;

Or. en

Emenda 171
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) timminimizza u, fejn possibbli, ) 
telimina l-qbid mhux mixtieq ta' stokkijiet 
kummerċjali u gradwalment tiżgura li l-
qbid kollu tal-istokkijiet kummerċjali u 
tal-ilma ħelu kollha jinħatt l-art, għajr 
dawk li jistgħu jissopravvivu għall-
iskartar;

Or. en

Emenda 172
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ta' 
stokkijiet kummerċjali permezz tal-użu ta’ 
tagħmir selettiv u mezzi oħraj u 
gradwalment tiżgura li l-qbid kollu ta' 
dawn l-istokkijiet jinħatt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop mhux li sempliċement jinħatt dak li seta’ ġie skartat imma li jitnaqqas l-ammont ta’ 
qbid mhux mixtieq mill-ewwel. Dan jeħtieġ li jiġi kkjarifikat f’din l-emenda.
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Emenda 173
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ta' 
stokkijiet kummerċjali u gradwalment 
tiżgura li l-qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet 
jinħatt l-art, għajr għall-ispeċijiet li 
mhumiex immirati li jkollhom rata għolja 
ppruvata ta' sopravvivenza wara l-
iskartar;

Or. en

Emenda 174
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u mhux 
awtorizzat  ta' stokkijiet kummerċjali u 
mhux kummerċjali u gradwalment tiżgura 
li l-qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet jinħatt 
l-art mingħajr ma jinħolqu swieq ġodda 
jew ma jitkabbru dawk li ġa jeżistu;

Or. en

Emenda 175
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiġi żgurat li l-livelli sostenibbli ta’ 
sajd kif definit mill-pariri xjentifiċi 
relevanti ma jinqabżux;

Or. en

Emenda 176
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiġi żgurat li l-opportunitajiet ta' sajd 
ikunu skont l-aqwa pariri xjentifiċi 
disponibbli

Or. en

Emenda 177
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) isir kontribut għall-ksib u ż-żamma 
ta’ status ambjentali tajjeb kif jingħad fl-
Artikolu 1(l) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-
qasam tal-Politika Ambjentali Marittima 
(Direttiva dwar Strateġija Marittima);

Or. en
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Emenda 178
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ikunu limitati l-għadd u t-tipi ta’ 
bastimenti tas-sajd awtorizzati jistadu 
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;

Or. en

Emenda 179
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-kriterji huma meħtieġa għad-definizzjoni u l-valutazzjoni tal-attivitajiet ta’ sajd 
sostenibbli u għandhom jiżguraw li l-aktar operazzjoni sostenibbli ta’ sajd ikollhom aċċess 
għar-riżorsi tas-sajd.
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Emenda 180
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal 
attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan 
industrija tas-sajd ekonomikament, 
ambjentalment u soċjalment sostenibbli, 
ħalli jingħata kontribut għas-sigurtà fl-
ikel u għall-impjiegi fl-inħawi tal-kosta. 

Or. pt

Emenda 181
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal 
attivitajiet tas-sajd effiċjenti, 
ambjentalment sostenibbli u b’impatt 
baxx fi ħdan industrija tas-sajd 
ekonomikament vijabbli u kompetittiva;

Or. en

Emenda 182
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tal-akkwakultura fl-Unjoni biex 
tikkontribwixxi għas-sikurezza tal-ikel u l-
impjiegi f'żoni kostali u rurali, filwaqt li 
simultanjament ikun żgurat li talli prattiki 
ma jkollhom effetti ħżiena fuq l-
ekosistema.

Or. en

Emenda 183
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 184
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) tippromwovi l-ġestjoni sostenibbli u l-
iżvilupp ambjentalment sostenibbli u 
msejjes fuq l-ekoloġija tal-attivitajiet tal-
akkwakultura sostenibbli u bbażati fuq l-
ekosistema biex tikkontribwixxi għas-
sikurezza tal-ikel u l-impjiegi f'żoni kostali 
u rurali;

Or. en
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Emenda 185
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) tiżgura li l-attivitajiet tal-akkwakultura 
fl-Unjoni jkunu ambjentalment sostenibbli 
u jikkontribwixxu għas-sikurezza tal-ikel u 
l-impjiegi f'żoni kostali u rurali;

Or. en

Emenda 186
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 187
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) tippromwovi distribuzzjoni ġusta tar-
riżorsi marini ħalli tikkontribwixxi għal 
standard tal-għajxien ġust għal 
komunitajiet kostali li jiddependu mill-
attivitajiet tas-sajd;

Or. en
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Emenda 188
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 189
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) tiżgura ġbir sistematiku u armonizzat
tad-dejta bijoloġika, teknika, ambjentali, u 
soċjo-ekonomika robusta u f’waqtha, 
neċessarja għal ġestjoni tas-sajd u l-
akwakultura msejsa fuq l-ekosistema;

Or. en

Emenda 190
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tagħti ġestjoni lokali li tkun tinvolvi 
lill-industrija u lill-komunitajiet li 
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jiddependu minn dik l-industrija fit-tfassil 
u l-implementazzjoni tal-politiki, il-linji-
gwida u l-miżuri ta’ ġestjoni, u li tkun tqis 
il-karatteristiċi speċifiċi tal-Istati Membri 
u tar-reġjuni tas-sajd differenti.

Or. pt

Emenda 191
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 192
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 193
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

prinċipji ta' governanza tajba li ġejjin:

Or. en

Emenda 194
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a a (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-linjigwida definiti 
f'livell ta' Unjoni jkunu sodisfatti;

Or. pt

Emenda 195
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) -istabbilitment ta’ miżuri li jsegwu l-
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;

Or. en

Emenda 196
Georgios Koumoutsakos
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Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rikonoxximent taċ-ċirkostanzi 
ġeografiċi u l-karatteristiċi partikolari ta’ 
kull tip ta' attività ta’ sajd,

Or. el

Emenda 197
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-ħtieġa tal-adozzjoni ta’ miżuri 
effettivi u realistiċi;

Or. el

Emenda 198
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ir-rintraċċabilità tas-sajd u l-prodotti 
tal-frott tal-baħar;

Or. en
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Emenda 199
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tnaqqis ta' l-ispejjeż 
amministrattivi,

Or. el

Emenda 200
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 201
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – 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 vinkolanti, 
filwaqt li tkun żgurata l-Koerenza fil-
Politika għall-Iżvilupp.
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Or. en

Emenda 202
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn huma prinċipji stabbiliti tajjeb fid-Dritt tal-UE u jifforma parti integranti mill-
governanza t-tajba.

Emenda 203
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 204
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'rendiment massimu sostenibbli' tfisser il-
qabda massima li tista' tittieħed minn 

'rendiment massimu sostenibbli' tfisser l-
akbar ekwilibriju teoriku tal-ġabra li tista’ 
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stokk ta' ħut b'mod indefinit; tittieħed (medjament) minn stokk skont 
kondizzjonijiet ambjentali eżistenti (medji) 
mingħajr ma jintlaqat b’mod sinifikattiv 
il-proċess tar-riproduzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni mill-Organizzazzjoni għall-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti hija 
aktar preċiża mid-definizzjoni tal-MSY li tintuża bħalissa.

Emenda 205
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6

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 li tista' tittieħed minn stokk 
ta' ħut b'mod indefinit u dak jipprovdi 
għalbiex jinġiebu lura l-istokkijiet għal-
livelli massimi ta' abbundanza li 
jippermettu l-kondizzjonijiet ekoloġiċi ta' 
bħalissa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istokkijiet ħafna drabi huma f’qagħda depletata u ferm taħt il-livelli storiċi tagħhom, ta' 
sikwit minħabba sajd eċċessiv. ‘Ir-rendita sostenibbli massima’ għandha għalhekk tkun 
referenzjata bħal-livell potenzjali tal-abbundanza sħiħa, billi jitqiesu l-bidliet fil-
kondizzjonijiet ekoloġiċi maż-żmien, li nafu li hu storikament possibbli u li jista' jinkiseb 
b'approċċi attivi u bbażati fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd (eż., zoni magħluqin 
iċċentrati madwar il-lok tat-trobbija u tal-bidien) li mbagħad iwasslu għalbiex jitreġġa lura 
d-daqs ta' stokk għall-akbar potenzjal tiegħu.

Emenda 206
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6

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, miksub 
billi tinġieb lura u tinżamm il-bijomassa 
tal-istokk f’livelli ogħla minn dawk li 
jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli u titnaqqas b’mod permanenti 
l-moralità tal-ħut sa livelli taħt is-soll tar-
rendiment massimu sostenibbli;

Or. en

Emenda 207
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6

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 li tista' tittieħed minn stokk 
ta' ħut b'mod indefinit mingħajr ma ssir 
ħsara lill-proċess riproduttiv ta’ dak l-
istokk u mingħajr ma jkun ikkawżat 
kollass tal-istokk u jirreferi kemm għall-
FMSY u għall-SSBMSY; fejn ir-
rendiment massimu sostenibbli ma jkunx 
jista’ jiġi determinat, il-metodoloġiji 
preskritti fil-parti B deskrittur 3.1 u 3.2 
tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2010/477/UE dwar kriterji u standards 
metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb 
ta’ ilmijiet tal-baħar għad-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (Direttiva 
2008/56/KE) japplikaw għad-
determinazzjoni ta’ sostitut xieraq;

Or. en
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Emenda 208
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 209
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– '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 li hemm fil-
Ftehim tal-Istokkijiet tal-Ħut tan-
Nazzjonijiet Uniti Artikolu 6, tfisser li 
meta t-tagħrif xjentifiku ma jkunx ċert, 
affidabbli jew adegwat ikun hemm ħtieġa 
ta’ aktar kawtela u n-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

Or. en

Emenda 210
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– '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' tfisser approċċ, applikat skont il-
Ftehim tal-Istokkijiet tal-Ħut tan-
Nazzjonijiet Uniti tal-1995 (Artikolu 6 u 
Anness II), 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 u jridu jiskattaw l-
applikazzjoni ta' miżuri addizzjonali ta' 
ġestjoni u kontroll b'rabta ma' kull 
attività ta' sajd li tista' tkun awtroizzata;

Or. en

Emenda 211
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– '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;

– ‘ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq l-
ekosistema' tfisser approċċ li jqis il-
pressjonijiet kollha fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
marini,  li jiżgura li l-benefiċċji mill-
ekosistemi marini u mir-riżorsi bijoloġiċi 
marini 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;

Or. en
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Emenda 212
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– '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 jiżgura 
li l-benefiċċji mir-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
ikunu għoljin filwaqt li l-impatti diretti u 
indiretti individwali jew kumulattivi  tal-
operazzjonijiet tas-sajd u attivitajiet 
antropoġeniċi oħrajn fuq l-ekosistemi tal-
baħar ikunu minimizzati u mhux 
detrimentali għall-funzjonament, id-
diversità u l-integrità futuri ta' dawk l-
ekosistemi u li fihom l-istruttura u l-
funzjonament tal-ekosistema ma tkunx 
mgħawġa b’mod sinifikattiv;

Or. en

Emenda 213
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘sfruttament sostenibbli' tfisser l-
isfruttament 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 marini;

Or. en
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Emenda 214
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– '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-qabdiet ta' stokk ta' ħut jew ta' grupp 
ta' stokkijiet ta' ħut matul perjodu 
partikolari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kieku kellhom il-qabdiet kollha tal-ħut jinħattu l-art, ma kienx ikun hemm ħtieġa li jsir 
riferiment għall-‘ħatt l-art’ fil-‘limiti tal-qabdiet'  – dan ir-riferiment isir irrelevanti u għandu 
jinbidel għal ‘qabdiet’.

Emenda 215
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– '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-qabdiet  ta' stokk ta' ħut jew ta' grupp 
ta' stokkijiet ta' ħut matul perjodu 
partikolari;

Or. en

Emenda 216
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – 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 tal-MSY 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;

Or. en

Emenda 217
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – 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 milli jseħħ l-isfruttament 
tar-riżorsi bijoloġiċi marini milli jaqbżu l-
livelli sostenibbli, inklużi l-punti ta' 
riferiment ta' konservazzjoni, jew milli 
jkollhom impatt negattiv fuq l-ekosistema 
marina;

Or. en

Emenda 218
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 13 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘miżura ta’ prekawzjoni’ tfisser miżura 
li tħaddan il-prinċipju prekawzjonarju, kif 
hemm riferiment għalih fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 191(2) tat-
Trattat, inkluż iżda mhux limitat għal: 
miżuri ta’ konservazzjoni, miżuri tekniċi, 
u miżuri marbutin mal-isfruttament 
sostenibbli tal-istokkijiet; u skont id-
definizzjoni li hemm fil-Ftehim tal-
Istokkijiet tal-Ħut tan-Nazzjonijiet Uniti 
Artikolu 6, tfisser li meta t-tagħrif 
xjentifiku ma jkunx ċert, affidabbli jew 
adegwat ikun hemm ħtieġa ta’ aktar 
kawtela u n-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;

Or. en

Emenda 219
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – 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 
ekosistemi funzjonanti 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;

Or. en
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Emenda 220
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 18 a (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;

Or. en

Emenda 221
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – 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 2930/8635;

– 'kapaċità għas-sajd' tfisser il-ħin ta’ 
bastiment li jaqbad il-ħut. L-indikaturi li 
jistgħu jintużaw bħall-kwantifikazzjoni 
tal-kapaċità tas-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, it-tagħmir tas-sajd 
u t-teknika tas-sajd li tħaddem u l-għadd 
ta’ jiem imqattgħin fis-sajd;

Or. en

Emenda 222
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 19
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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 2930/8635;

– '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 2930/8635, it-tip ta' tagħmir 
kif inhu definit fl-Anness XI tar-
Regolament tal-Kummissjoni 404/2011 u 
l-ammont ta' tagħmir imħaddem;

Or. en

Emenda 223
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – 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 ġarti mill-eċċess tar-
riżorsi marini bijoloġiċi fi skambju ma' 
kumpens finanzjarju mill-Unjoni li jsostnu 
lis-settur lokali tas-sajd, b’enfasi 
partikolari fuq il-ġbir tad-dejta xjentifika, 
il-monitoraġġ u l-kontroll;

Or. en

Emenda 224
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘ħabitats essenzjali tal-ħut’ huma 
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ħabitats marini fraġli u vitali li jeħtieġu 
protezzjoni minħabba fir-rwol tagħhom 
fis-sodisfazzjon tal-ħtiġiet ekoloġiċi u 
bijoloġiċi tal-ispeċijiet tal-ħut, inkluż it-
territorju għall-bidien, it-trobbija u t-
tmigħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jirreferi għall-emenda għall-Artikolu 8.

Emenda 225
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘status ambjentali tajjeb’ tfisser kif 
definit fid-Direttiva 2008/56/KE Art 9.3

Or. en

Emenda 226
Linda McAvan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-twaqqif tal-prinċipju tal-ġestjoni sostenibbli.

Emenda 227
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 228
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘sfruttament sostenibbli' tfisser l-
isfruttament ta’ riżorsa bijoloġika marina 
b’mod li l-istokk ma jaqax, tinżamm 
distribuzzjoni għomor-daqs f’saħħitha fl-
istokk, ma jkunx ippreġudikat l-
isfruttament futur tal-istokk u ma jkunx 
hemm impatt negattiv fuq l-ekosistema 
marina; 

Or. en
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Emenda 229
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 230
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘sajd selettiv’ tfisser metodu ta’ sajd jew 
il-ħila ta’ tagħmir is-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 ma humiex 
il-miri li jiġu evitati jew rilaxxati 
mingħajr dannu;

Or. en

Emenda 231
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32 g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘riżorsi marini vulernabbli’ tfisser (i) 
riżorsi marini bijoloġiċi li jivvjolaw id-
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daqs ta’ riferiment ta’ konservazzjoni 
minimu, jew li ma jkunux laħqu l-punt 
tal-ewwel maturità sesswali, jew li qed 
ibidu, (ii) ħabitats jew speċijiet protetti 
skont miżuri a tenur tal-Artikolu 4(2) u l-
Anness I tad-Direttiva 2009/147/KE, 
Annessi I, II u IV tad-Direttiva 
92/43/KEE u/jew Artikolu 13(4) tad-
Direttiva 2008/56/KE, (iii) kull ħabitat jew 
speċi li hija protetta f’zona marina 
protetta;

Or. en

Emenda 232
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 32 i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ‘rendiment ekonomiku massimu’ tfisser 
il-livell ta’ qabda li jista’ jittieħed minn 
stokk ta' ħut li jipproduċi l-akbar 
differenza pożittiva bejn l-introjti totali u 
l-kostijiet totali tas-sajd;

Or. en

Emenda 233
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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 

2. Fl-ilmijiet sa 24 mil nawtiku mil-linji 
bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati li jillimitaw is-sajd għal 
bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment 
jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq 
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jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq 
il-kosta maġenb, 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.

il-kosta maġenb, 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.

Or. pt

Emenda 234
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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 
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.

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 
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 
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ikkonċernati. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

Or. en

Emenda 235
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fiz-zoni protetti mill-UE jew mill-
Istati Membri, inkluż imma mhux limitat 
għaz-zoni ta’ konservazzjoni skont id-
Direttiva 92/43/KEE, zoni ta’ protezzjoni 
speċjali skont id-Direttiva 79/409/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; 

Or. en

Emenda 236
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 3. Fl-ilmijiet sa 200 mil nawtiku mil-linji 



PE483.857v01-00 66/98 AM\895055MT.doc

MT

bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti 
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd 
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu jillimitaw is-sajd għal bastimenti 
rreġistrati fil-portijiet ta' dawk il-gżejjer. 
Tali restrizzjonijiet m'għandhomx 
japplikaw għal bastimenti tal-Unjoni li 
tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet, 
sakemm dawk il-bastimenti ma jaqbżux l-
isforz tas-sajd eżerċitat tradizzjonalment. 
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla 
skont dan il-paragrafu.

Or. pt

Emenda 237
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri ta’ konservazzjoni speċjali, 
f’postijiet debitament identifikati 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.

Or. pt

Emenda 238
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ konservazzjoni jeħtieġ li jkunu obbligatorji biex jiġi żgurat li jiġu implimentati 
bis-sħiħ.

Emenda 239
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 240
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

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 
u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandhom jinkludu 
dawn li ġejjin:

Or. en
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Emenda 241
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut tmur lil hinn mis-sempliċi sfruttament u tkopri 
tmexxija tajba għall-istokkijiet tal-ħut.

Emenda 242
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-istabbiliment ta’ miri għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet, inkluż l-irkupru 
u ż-żamma tal-popolazzjonijiet tal-
istokkijiet kollha tal-ispeċijiet maqbuda ’l 
fuq minn livelli kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli, jew l-
eqreb standards relevanti, sal-2015, u ’l 
fuq minn livelli kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu ekonomiku sal-2020 
u tiġi żgurata l-introduzzjoni gradwali ta’ 
standards addizzjonali relatati ma’ 
multispeċijiet u l-ġestjoni tas-sajd ibbażat 
fuq l-ekosistema;

Or. en
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Emenda 243
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-adozzjoni ta’ miżuri biex jingħata 
kontribut għall-kisba ta’ status ambjentali 
tajjeb sal-2020 l-aktar tard, kif stipulat 
fid-Direttiva 2008/56/KE, inkluż b’mod 
partikolari, il-fatt li l-istokkijiet kollha tal-
ispeċijiet maqbuda juru distribuzzjoni tal-
età u l-kobor tal-popolazzjoni li tindika 
stokk b’saħħtu, u d-deskritturi 1, 2, 3, 4, 
6, 9, u 10;

Or. en

Emenda 244
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-adozzjoni ta’ miżuri biex jingħata 
kontribut lill-implimentazzjoni tad-
Direttiva 92/43/KEE and Direttiva 
2009/147/KE mill-Istati Membri;

Or. en

Emenda 245
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) l-istabbiliment tar-riservi tas-sajd 
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skont dak li jipprovdi għalih ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 246
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
disponibbli ta' sajd;

Or. en

Emenda 247
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. pt

Emenda 248
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u fil-forma ta’ 
aċċess għall-opportunitajiet tas-sajd, 
sabiex jippromwovu l-konverżjoni għal 
metodi tas-sajd iżjed selettivi, effiċjenti 
fir-rigward tal-fjuwil jew b'impatt baxx;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħut huwa riżorsa pubblika u bħala prinċipju dawk li jipprovdu valur akbar lis-soċjetà, 
jiġifieri jistadu b'metodi aktar sostenibbi, għandhom jiġu kkumpensati bl-aċċess għas-sajd.

Emenda 249
Peter van Dalen

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, sabiex 
tingħata l-possibilità ta’ sajd b’impatt 
baxx, iżjed selettiv u innovattiv;

Or. nl

Emenda 250
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) l-istabbiliment ta’ miżuri u inċentivi, 
inklużi dawk ta' natura ekonomika, sabiex 
jippromwovu l-konverżjoni lejn sajd 
sostenibbli, iżjed selettiv u b'impatt baxx u 
sajd li jibbenefika lill-komunitajiet 
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kostali;

Or. en

Emenda 251
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) l-istabbiliment ta’ inċentivi, inkluż 
aċċess preferenzjali għall-opportunitajiet 
tas-sajd u miżuri ekonomiċi oħra, sabiex 
jippromwovu sajd iżjed selettiv jew 
b'impatt baxx;

Or. en

Emenda 252
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 253
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal- (g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-
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obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha; obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha u 
miżuri biex jiġu evitati u jitnaqqsu l-
qabdiet inċidentali u l-eliminazzjoni tal-
iskartar tal-ħut kif imsemmi fl-Artikolu 3 
u l-Artikolu 15;

Or. en

Emenda 254
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 255
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u rkaptu u tekniki tas-sajd selettivi u 
b'impatt baxx.

Or. en

Emenda 256
Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Parti 3 – 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura l-flessibilità.

Emenda 257
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – 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. Dan għandu 
jkun proporzjonat man-natura, il-firxa, it-
tul u r-ripetizzjoni tan-nuqqas ta' 
konformità.

Or. en

Emenda 258
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Stabbiliment tar-Riservi 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 
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-riservi 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-
riservi tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ hawn fuq f’ilmijiet suġġetti għas-
sovranità u l-ġuriżdizzjoni 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 
riservi 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 
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jiddeċiedu jekk ir-riservi 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-
leġiżlazzjoni tal-UE. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponnibbli għall-
pubbliku;
6. Jekk bastiment tas-sajd ikun qed 
jittranżita mir-riservi tas-sajd, irid ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:
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 
jinqalgħu minn mad-diriġenti u l-
kalamenti;
- 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’ riserva 
tas-sajd jew netwerk ta’ riservi tas-sajd, l-
Istat Membru rilevanti għandu jieħu 
miżuri biex jiżgura li l-objettivi tar-riservi 
tas-sajd stipulati fil-paragrafu 1 jintlaħqu 
u biex jissalvagwardja u jiżgura l-impatt 
pożittiv tar-riservi 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;
8. Jekk il-Kummissjoni tqis li r-riservi 

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 
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bi qbil mal-Artikolu 55, tadotta miżuri 
addizzjonali għal dan l-iskop;

Or. en

Emenda 259
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu dawn li 
ġejjin:

Il-miżuri tekniċi għandhom jinkludu dawn 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 260
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) miżuri għall-promozzjoni ta’ rkaptu 
selettiv skont id-daqs u l-ispeċji b’impatt 
baxx fuq iż-żona bentika li jistgħu 
jinkludu:
(i) id-daqsijiet tal-malji u regoli dwar l-użu 

tal-irkapti tas-sajd;

(ii) modifiki jew apparat addizzjonali 
sabiex itejbu s-selettività jew inaqqsu l-
impatt fuq iż-żona bentika;
(iii) modifiki jew apparat addizzjonali 
sabiex inaqqsu l-qbid inċidentali ta' 
speċijiet fil-periklu, mhedda, protetti u 
mhux fil-mira;

Or. en



PE483.857v01-00 78/98 AM\895055MT.doc

MT

Emenda 261
Rovana Plumb

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 262
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) projbizzjonijiet tal-użu ta' ċerti tipi ta' 
bastimenti jew irkapti tas-sajd b’mod 
permanenti jew f'ċerti żoni jew staġuni;

Or. en

Emenda 263
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, inklużi ż-żoni fejn ibidu u 
jitrabbew l-istokkijiet tal-ħut u tal-frott 
tal-baħar bil-qoxra;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Stokkijiet tal-ħut u tal-frott tal-baħar bil-qoxra deċimati jew fil-periklu għandhom jiġu 
identifikati speċifikament u protetti skont dan ir-regolament sabiex jiġu rkuprati dawn l-
istokkijiet, li, wara dan, ikunu jistgħu jiġu ġestiti b’mod adegwat sabiex imbagħad ikunu 
jistgħu jinqabdu fuq il-bażi tal-potenzjal sħiħ tagħhom (jiġifieri, il-livelli massimi ta’ 
abbundanza). 

Emenda 264
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, inklużi miżuri għall-protezzjoni 
ta’ żoni fejn ibidu, jitrabbew u jiġu 
mitmugħa l-ħut, sabiex jiġi żgurat li l-
istokkijiet tal-ħut jinżammu u jiġu 
rkuprati ’l fuq minn livelli kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015;

Or. en

Emenda 265
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) miżuri maħsuba biex inaqqsu l-qbid 
inċidentali;

Or. en
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Emenda 266
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) projbizzjoni jew restrizzjoni tal-użu 
ta’ rkaptu tas-sajd li jeqred il-qiegħ, bħas-
sajd bit-tkarkir fil-qiegħ;

Or. en

Emenda 267
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) miżuri maħsuba biex jipproteġu ż-
żona bentika u qiegħ il-baħar;

Or. en

Emenda 268
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 jiġu protetti ħabitats 
essenzjali tal-ħut u jiġi ppreservat ir-rwol 
tagħhom fl-appoġġ għall-ħtiġijiet 
bijoloġiċi tal-ispeċijiet tal-ħut;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar l-għanijiet u r-riżultati minn żoni magħluqa temporanjament.

Emenda 269
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, inklużi 
miżuri għat-tnaqqis tal-qbid inċidentali, 
il-protezzjoni tal-integrità ta’ qiegħ il-
baħar, il-protezzjoni tal-funzjonament tal-
katini alimentari tal-baħar, u t-tnaqqis fit-
tfixkil tal-interazzjonijiet bejn speċijiet fi 
ħdan l-ekosistema tal-baħar;

Or. en

Emenda 270
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) miżuri tekniċi oħra mmirati sabiex 
jipproteġu l-bijodiversità tal-baħar u l-
ekosistemi tal-baħar, partikolarment 
riżorsi vulnerabbli tal-baħar;

Or. en

Emenda 271
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) miżuri speċifiċi biex jonqos it-tniġġis 
tal-baħar u l-iskart tal-baħar li jirriżultaw 
mis-sajd.

Or. en

Emenda 272
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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.

Or. en

Emenda 273
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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-



AM\895055MT.doc 83/98 PE483.857v01-00

MT

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.

Or. en

Emenda 274
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw 
bħala prijorità, mhux aktar tard mill-
2015, pjanijiet multiannwali għall-
ispeċijiet kollha maqbuda sabiex 
jinżammu jew jiġu rkuprati l-istokkijiet 
kollha tal-ispeċijiet maqbuda ’l fuq minn 
livelli kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, ’il fuq minn livelli 
kapaċi jipproduċu rendiment ekonomiku 
massimu sal-2020 u biex jinkiseb status 
ambjentali tajjeb sal-2020.

Or. en

Emenda 275
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Fejn, minkejja miżuri mmirati għall-
irkupru tal-istokkijiet, il-mira li jinżammu 
jew jiġu rkuprati stokkijiet tal-ħut ’il fuq 
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minn livelli kapaċi jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015 
ma tistax tintlaħaq għal stokk wieħed jew 
aktar; 
(a) minħabba lakuni fid-dejta, jistgħu jiġu 
adottati l-istandards l-aktar qrib skont id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/477/UE 
dwar kriterji u standards metodoloġiċi 
għal status ambjentali tajjeb ta’ ilmijiet 
tal-baħar għad-Direttiva Kwadru dwar l-
Istrateġija Marina (id-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 d-deċimazzjoni drastika 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 jiġu 
rkuprati 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,

Or. en

Emenda 276
Kriton Arsenis



AM\895055MT.doc 85/98 PE483.857v01-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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.

imħassar

Or. en

Emenda 277
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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. Għandhom jiġu stabbiliti 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 u biex tinżamm l-integrità tal-
ekosistemi tal-baħar sa mhux aktar tard 
mill-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistabbilixxi data ta’ skadenza ġenerali, l-2015, għall-istabbiliment tal-MAPs;
tiżgura wkoll li huma jinkludu approċċ ibbażat fuq l-ekosistema.

Emenda 278
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 1
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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. Għandhom jiġu stabbiliti 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.

(i) sal-2015 għall-istokkijiet kollha ta' 
speċijiet maqbuda diġà inklużi fil-pjanijiet 
ta' rkupru jew ta' ġestjoni;
(ii) sal-2015, fejn ikun possibbli, għall-
istokkijiet l-oħra kollha ta’ speċijiet 
maqbuda fl-ilmijiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 279
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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. 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. 
Għandhom jiġu adottati pjanijiet għall-
istokkijiet u s-sajd kollu regolati fi żmien 
ħames snin mid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament preżenti.

Or. en

Emenda 280
Christofer Fjellner
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Proposta għal regolament
Parti 3 – 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. Għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet 
multiannwali li jipprovdu għal adattamenti 
tar-rata ta’ mortalità mis-sajd, li jirriżulta 
sal-2015 f’livelli ta’ bijomassa tal-
istokkijiet kollha rkuprati jew miżmuma ’l 
fuq minn dawk il-livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
u biex tinżamm jew tiġi rkuprata l-
kapaċità ta’ reżistenza tal-ekosistema tal-
baħar għas-sajd kollu qabel l-2015.

Or. en

Emenda 281
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-bażi sabiex jiġu stabbiliti 
opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet tal-
ħut ikkonċernati fuq il-bażi ta' punti ta' 
referenza definiti minn qabel dwar il-
konservazzjoni; u

(a) il-bażi sabiex jiġu stabbiliti 
opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet 
kollha tal-ispeċijiet maqbuda fuq il-bażi 
ta' punti ta' referenza definiti minn qabel 
dwar il-konservazzjoni u mingħajr qatt ma 
jinqabeż il-livell speċifikat mill-parir 
xjentifiku u għandhom ikunu konsistenti 
maż-żamma jew l-irkupru tal-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet tal-ħut ’il 
fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015, 
’il fuq minn livelli kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli sal-2020 u 
biex jinkiseb u jinżamm status ambjentali 
tajjeb fl-ambjent tal-baħar tal-Komunità 
sal-2020; u

Or. en
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Emenda 282
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri li jiżguraw ġbir ta’ dejta 
adegwat biex ikunu jistgħu jsiru 
valutazzjonijiet xjentifiċi preċiżi tal-
istokkijiet tal-ispeċijiet maqbuda.

Or. en

Emenda 283
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri għall-irkupru u ż-żamma ta’ 
status ambjentali tajjeb.

Or. en

Emenda 284
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri konsistenti ma’ strateġiji tal-
baħar għall-irkupru u ż-żamma ta’ status 
ambjentali tajjeb f’ilmijiet tal-UE kif 
definit fid-Direttiva 2008/56/KE u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/477/UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, l-Istati Membri huma obbligati 
jadottaw strateġiji tal-baħar li, fost oħrajn, jinkludu l-programm ta’ miżuri mmirati lejn il-
kisba ta’ status ambjentali tajjeb. Il-miżuri meħuda skont il-pjan multiannwali għandhom 
ikunu konsistenti ma’ dawn l-istrateġiji u għandhom ikunu kkoordinati fi ħdan ir-reġjun.

Emenda 285
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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’..

Or. en

Emenda 286
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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, fejn il-ġestjoni 
għandha tkun iggwidata mill-parir 
xjentifiku fir-relazzjoni mal-istokk l-iktar 
vulnerabbli, filwaqt li jqisu l-
interazzjonijiet bejn l-istokkijiet u s-sajd.

Or. en
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Emenda 287
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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.
Bħala prijorità għandhom jiġu żviluppati 
pjanijiet multiannwali dwar il-
multispeċijiet.

Or. en

Emenda 288
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 
ifittxu li jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.  Tali pjanijiet 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.

Or. en

Emenda 289
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 4
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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-aħjar dejta xjentifika 
disponibbli u għandhom jużaw l-approċċ 
prekawzjonarju fil-każ ta’ limitazzjonijiet
tad-dejta disponibbli u l-metodi ta' 
valutazzjoni u s-sorsi kwantifikati kollha 
tal-inċertezza b'mod xjentifikament validu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet multiannwali għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju prekawzjonarju fl-assenza 
tal-aħjar dejta xjentifika disponibbli. 

Emenda 290
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 ġestjoni prekawzjonarja
tas-sajd, sabiex, fejn id-dejta xjentifika 
tkun inċerta, il-ġestjoni tas-sajd taġixxi 
b’aktar kawtela u l-assenza ta’ dejta 
xjentifika adegwata ma tintużax bħala 
ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta’ azzjoni.

Or. en

Emenda 291
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 4
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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 il-prinċipju
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.

Or. en

Emenda 292
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fir-rigward tal-ispeċijiet kollha 
maqbuda li għadhom mhumiex koperti 
minn pjan multiannwali, għandhom 
jittieħdu miżuri biex tiġi żgurata l-kisba 
tal-objettivi u l-prinċipji kif stipulat fl-
Artikoli 9 u 10 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 293
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
imexxu rieżami ta’ nofs it-terminu, 
f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 
biex jivvalutaw il-progress li sar biex 
jinkisbu l-objettivi tagħhom; jistgħu jsiru 
proposti għall-modifika tagħhom meta 
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jkun hemm evidenza xjentifika li din tkun 
xierqa jew meta jkun hemm tħassib 
motivat dwar in-nuqqas ta' progress fil-
kisba tal-objettivi miftiehma.

Or. en

Emenda 294
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Jekk Stat Membru ma jirnexxilux 
jikseb ir-riżultati li l-miżuri introdotti 
skont l-Artikoli 9, 10 u 11 huma mmirati 
li jilħqu, dan għandu jirriżulta fl-
interruzzjoni jew is-sospensjoni tal-
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
mogħtija lil dawn l-Istati Membri fil-qafas 
tal-Politika Komuni tas-Sajd.

Or. en

Emenda 295
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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, jekk ikun possibbli sal-2015, 
filwaqt li jitqiesu l-kumplessitajiet tas-sajd 
imħallat.
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Or. en

Emenda 296
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 timmira li treġġa' lura 
u żżomm l-istokkijiet kummerċjali kollha 
'il fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli sal-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kisba ta’ rendiment massimu sostenibbli sal-2015 mhijiex realistika u għandha tiġi 
sostitwita minn FMSY sal-2015 u BMSY meta jkun possibbli wara din id-data.

Emenda 297
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 'l fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
ekonomiku sal-2020, filwaqt li jingħata 
kontribut għall-kisba, sal-2020, ta’ status 
ambjentali tajjeb għall-ilmijiet tal-baħar 
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kif meħtieġ mid-Direttiva 2008/56/KE.

Or. en

Emenda 298
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 sal-2015
f'rata ta' mortalità mis-sajd li, bi 
probabilità kbira treġġa' lura u żżomm il-
livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 299
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jimmiraw lejn il-kisba ta’ livelli tal-
bijomassa ’l fuq minn dawk kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2020.

Or. en

Emenda 300
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Parti 3 – 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.

Or. en

Emenda 301
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 
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.

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd 
konsistenti mal-paragrafu 1, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw mill-
inqas livell komparabbli ta' konservazzjoni 
tal-istokkijiet rilevanti u għandhom 
jistabbilixxu mira tal-eqreb data 
bijoloġika possibbli għall-kisba tal-livelli 
tal-istokkijiet ’il fuq mir-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun possibbli li jiġu stabbiliti rati ta’ mortalità mis-sajd li jiżguraw li l-istokkijiet jilħqu 
l-MSY sal-2015, jew minħabba deċimazzjoni severa tal-istokkijiet, jew minħabba nuqqas ta’ 
dejta, għandhom jittieħdu iktar miżuri prekawzjonarji biex jiġu żgurati l-miri għall-irkupru 
sħiħ tal-istokkijiet. 

Emenda 302
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 
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.

2. F'każijiet fejn l-inċertezza timpedixxi li 
tiġi stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
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. Għandhom jiġu 
adottati l-istandards l-aktar qrib skont id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/477/UE 
dwar kriterji u standards metodoloġiċi 
għal status ambjentali tajjeb ta’ ilmijiet 
tal-baħar għad-Direttiva Kwadru dwar l-
Istrateġija Marina (id-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.

Or. en

Emenda 303
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet 'il fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd 
konsistenti mal-paragrafu 1, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
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miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

istokkijiet rilevanti u għandhom 
jistabbilixxu mira tal-eqreb data 
bijoloġika possibbli għall-kisba tal-livelli 
tal-istokkijiet ugwali għar-rendiment 
massimu sostenibbli. .

Or. en


