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Emenda 304
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) miri kwantifikabbli għall-kisba tal-
isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet tal-
ħut inklużi l-irkupru u ż-żamma tal-
istokkijiet kollha maqbuda ’l fuq minn 
livelli kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli sal-2015, jew kemm 
jista’ jkun bijoloġikament malajr u ’l fuq 
minn livelli kapaċi jipproduċu rendiment 
ekonomiku massimu sal-2020, espressi 
f’termini ta’:

Or. en

Emenda 305
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ir-rati ta' mortalità mis-sajd, u/jew (i) ir-rati ta' mortalità mis-sajd, u

Or. en

Emenda 306
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

100 (ii a) patterns tal-qbid
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Or. en

Emenda 307
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 308
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward 
l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa 
u restrizzjoni fuq l-attivitajiet tas-sajd 
f’ċerti żoni u/jew perjodi;

Or. en

Emenda 309
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) sett komprensiv ta’ miżuri tekniċi 
mfassla biex jiġu eliminati qabdiet mhux 
mixtieqa ta’ stokkijiet kummerċjali u 
mhux kummerċjali fi ħdan perjodu ta’ 
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tliet snin mid-data ta’ dħul fis-seħħ tal-
pjan multiannwali;

Or. en

Emenda 310
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) valutazzjoni tal-kapaċità ta’ sajd 
f’relazzjoni mal-livelli kompatibbli mal-
Artikolu 2(2), abbażi ta’ 
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-valutazzjoni tal-kapaċità tas-sajd f’relazzjoni mar-riżorsi tal-ħut 
hija rekwiżit tal-MAPs. Dan huwa diġà meħtieġ skont il-PKS attwali, iżda mhuwiex 
implimentat bis-sħiħ.

Emenda 311
Chris Davies

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) rekwiżiti li minn data speċifikata, 
minkejja r-rekwiżiti tal-Artikolu 15, il-
qabiet minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
jinġiebu u jinżammu abbord.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandna nimxu lejn sitwazzjoni fejn il-projbizzjonijiet tal-ħut skartat jiġu determinati fuq il-
bażi tas-sajd individwali, b’azzjoni supplementari li tippromwovi l-użu ta’ rkaptu tas-sajd 
selettiv u t-tnaqqis tal-qbid inċidentali. Il-pjanijiet ta’ ġestjoni multiannwali għal kull żona 
tas-sajd jieħdu bosta snin biex jitħejjew, iżda fejn fil-fatt jeżistu għandu jkun possibbli li r-
rekwiżiti tal-Artikolu 15 ikunu jvarjaw għall-ħatt tal-qabdiet kollha, jew billi d-data titressaq 
’il quddiem jew f’ċerti każijiet billi titressaq lura.

Emenda 312
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 313
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 314
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 315
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) patterns ta’ qbid skont l-ispazju, l-
istaġun u b’relazzjoni maż-żmien;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bastimenti spiss jistadu l-kwota tagħhom fi żmien differenti tas-sena u f’żoni differenti għal 
raġunijiet varji. Hemm il-ħtieġa ta’ aktar valutazzjoni u informazzjoni dwar dawn il-patterns 
different ital-qbid sabiex jiġi analizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar, titjieb il-protezzjoni tal-ħabitats u l-ispeċijiet tal-baħar, u jiġu ġestiti l-impatti 
kumulattivi u l-interazzjoni ma’ attivitajiet oħra tal-bniedem fl-ambjent tal-baħar. Fil-kuntest 
tal-ippjanar rigward l-ispazju, huwa essenzjali li tittejjeb id-disponibilità ta’ informazzjoni 
dwar l-ispazju fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd.

Emenda 316
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) projezzjonijiet għal disponibilità 
futura tar-riżorsi

Or. en

Emenda 317
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) valutazzjoni tal-kapaċità tal-flotta u l-
impatt ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd, 
inkluża kull konsegwenza għall-
bijodiversità u l-ambjent tal-baħar u, jekk 
dik il-valutazzjoni tiżvela impatt negattiv, 
pjan li jindirizza dak l-impatt u 
jimminimizza tali konsegwenzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valutazzjoni adegwata tal-bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd 
disponibbli hija fundamentali għall-ġestjoni tas-sajd, peress li l-kapaċità żejda ġiet 
identifikata bħala waħda mill-fatturi prinċipali li wasslu għal sajd żejjed. Huwa essenzjali li 
jiġu vvalutati l-impatti ambjentali tas-sajd u li jiġi żgurat li tittieħed azzjoni ta’ rimedju fejn 
ikun meħtieġ.

Emenda 318
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt j – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mekkaniżmu ta’ rispons għal 
sitwazzjonijiet mhux previsti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tista’ tinbidel fi żmien relattivament qasir, kemm għall-aħjar 
kif ukoll għall-agħar. Dan huwa kkonfermat mill-esperjenzi eżistenti tal-pjanijiet 
multiannwali li, minħabba r-regoli attwali inflessibbli, mhumiex adattati għas-sitwazzjoni ta’ 
riżorsi u l-possibilitajiet għall-isfruttament tagħhom.

Emenda 319
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) fejn il-valutazzjonijiet tal-kapaċità 
jidentifikaw kapaċità żejda, konsistenti 
mal-Artikolu 34, għandha tiġi mfassla 
strateġija ċara li tiddefinixxi miżuri għall-
aġġustament tal-kapaċità tas-sajd sabiex 
jinkiseb bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd u 
l-livelli ta’ sfruttament konsistenti mal-
Artikolu 2, flimkien ma’ skedi ta’ żmien 
ċari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġiji għall-eliminazzjoni tal-kapaċitajiet żejda, inklużi skedi ta’ żmien għall-azzjoni, 
għandhom ikunu l-bażi għall-attivitajiet tal-ġestjoni tal-flotta.

Emenda 320
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) valutazzjoni kemm tal-kapaċità kif 
ukoll tal-impatt ambjentali għaż-żona tas-
sajd inkwistjoni. Din il-valutazzjoni 
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għandha tkun il-bażi għall-adozzjoni ta’ 
rkupru tas-sajd u tekniki tas-sajd aktar 
selettivi b’impatt iktar baxx fuq l-
ekosistema tal-baħar.

Or. en

Emenda 321
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) miżuri effettivi għall-monitoraġġ u l-
kontroll tal-qbid inċidentali ta’ speċijiet 
mhux fil-mira jew mhux mixtieqa.

Or. en

Emenda 322
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt jc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 323
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. deskrizzjoni tar-rwol, l-abbundanza u 
d-diversità tal-ħut f’relazzjoni mal-
bijodiversità u l-katini alimentari tal-
baħar u miżuri għall-irkupru u ż-żamma
tal-funzjonalità ta’ tali katini alimentari, 
fejn l-attivitajiet tas-sajd ikollhom impatt 
fuqhom;

Or. en

Emenda 324
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità mal-obbligi skont il-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni

Konformità mal-obbligi skont ir-rekwiżiti
ta' protezzjoni ambjentali tal-Unjoni u 
Ftehimiet Internazzjonali

Or. en

Emenda 325
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 
92/43/KEE, tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2009/147/KE u tal-Artikolu 13(4) tad-
Direttiva 2008/56/KE u l-Artikolu 12 tad-
Direttiva 92/43/KEE; kif ukoll f’Żoni 
Protetti tal-Baħar taħt il-Konvenzjoni tal-
Ibħra Reġjonali u f’Ekosistemi  
Vulnerabbli tal-Baħar taħt Ftehimiet 



PE485.857v01-00 12/118 AM\895363MT.doc

MT

Globali li l-UE ffirmat, l-attivitajiet tas-
sajd għandhom jitwettqu mill-Istati 
Membri b'tali mod li jtaffu l-impatt mill-
attivitajiet tas-sajd f'żoni speċjali ta' 
konservazzjoni bħal dawn.

Or. en

Emenda 326
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 92/43/KEE, tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2009/147/KE u tal-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE, l-attivitajiet tas-
sajd għandhom jitwettqu mill-Istati 
Membri b'tali mod li jtaffu l-impatt mill-
attivitajiet tas-sajd f'żoni speċjali ta' 
konservazzjoni bħal dawn, għall-
prevenzjoni tad-distruzzjoni tal-ħabtats 
naturali u li l-ispeċijiet li għalihom iż-żoni 
ġew identifikati jiġu disturbati, bil-mira li 
jinkiseb status favorevoli ta’ 
konservazzjoni.

Or. en

Emenda 327
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 92/43/KEE, tal-Artikolu 4 tad-

1. Il-PKS u l-miżuri sussegwenti kollha 
adottati mill-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw bis-sħiħ mad-Direttiva 
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Direttiva 2009/147/KE u tal-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE, l-attivitajiet tas-
sajd għandhom jitwettqu mill-Istati 
Membri b'tali mod li jtaffu l-impatt mill-
attivitajiet tas-sajd f'żoni speċjali ta' 
konservazzjoni bħal dawn.

92/43/KEE, id-Direttiva 2009/147/KE u d-
Direttiva 2008/56/KE; Fiż-żoni msemmija 
fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u tal-
Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sajd isir b'tali mod li jiġi evitat kull effett 
sinifikanti fuq tali żoni, suġġett għad-
dispożizzjonijiet rigward valutazzjoni 
xierqa fl-Artikolu 6(3) tad-direttiva 
92/43/KE.

Or. en

Emenda 328
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 
92/43/KEE, żoni speċjali ta’ protezzjoni fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2009/147/KE u żoni oħra ta’ protezzjoni 
tal-baħar fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 
13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE, l-
attivitajiet tas-sajd għandhom jitwettqu 
mill-Istat Membru li identifika s-sit b'tali 
mod li jiġi evitat id-deterjorament tal-
ħabitats naturali u t-tħarbit sinifikanti tal-
ispeċijiet li għalihom iż-żoni ġew 
identifikati.

Or. en

Emenda 329
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 
92/43/KEE, żoni speċjali ta’ protezzjoni 
skont it-tifsira tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2009/147/KE u żoni oħra ta’ protezzjoni 
tal-baħar skont it-tifsira tal-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE, l-attivitajiet tas-
sajd għandhom jiġu regolati mill-Istati 
Membri li identifikaw is-sit b'tali mod li 
jiġi evitat id-deterjorament tal-ħabitats 
naturali u t-tħarbit sinifikanti tal-
ispeċijiet li għalihom iż-żoni ġew 
identifikati, u sal-punt li tali tħarbit u 
deterjorament jista’ jkun sinifikanti 
f’relazzjoni mal-objettivi tad-Direttivi 
msemmija hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħmel referenza għad-Direttivi Qafas dwar Strateġiji tal-
Għasafar, il-Ħabitats u l-Baħar, iżda tirreferi biss għal “żoni speċjali ta’ konservazzjoni”,
Dan għandu jiġi rettifikat biex tiġi żgurata referenza sħiħa għas-siti kollha koperti mid-
Direttiva. Il-kliem “jitwettqu” u “jtaffu” huma impreċiżi. Ir-referenza għall-istati Membri 
mhijiex ċara jekk id-dispożizzjonijiet japplikawx għall-istat tal-bandiera (li huwa 
responsabbli għall-bastiment) jew l-istat kostali (li huwa responsabbli għas-sit).

Emenda 330
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istat Membru għandu jieħu miżuri 
mhux diskriminatorji għall-iskop ta’ 
konformità mal-paragrafu 1 u għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri l-oħra u l-Kunsill Konsultattiv 
Reġjonali qabel ma tali miżuri jidħlu fis-
seħħ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttivi Qafas dwar Strateġiji tal-Għasafar, il-Ħabitats u l-Baħar, l-Istati Membri 
huma responsabbli għall-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta’ siti ta’ konservazjoni ġewwa l-
ibħra tagħhom u, fejn neċessarju, iridu jippreżentaw pjanijiet ta’ ġestjoni. Fil-preżent, l-Istati 
Membri ma jistgħux jieħdu miżuri diretti biex jirristrinġu attivitajiet ta’ sajd bl-iskop li 
jipproteġu dawn is-siti Sabiex jiġi evitat dewmien kbir, l-Istati Membri għandhom jingħataw 
is-setgħa li jimplimentaw direttament tali miżuri neċessarji biex jiżguraw status ta’ 
konservazzjoni tajjeb ta’ dawn is-siti.

Emenda 331
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’konformità mal-obbligu skont id-
Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija Marina, 
id-Direttiva 2008/56/KE, Artikolu 1, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa u jwettqu attivitajiet ta’ sajd 
b’tali mod li jiksbu jew iżommu status 
ambjentali tajjeb fl-ambjent tal-baħar tal-
Komunità sas-sena 2020 l-aktar tard.

Or. en

Emenda 332
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-azzjonijiet kollha meħuda mill-UE u 
mill-Istati Membri skont il-PKS 
għandhom ikunu f’konformità sħiħa mal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-
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Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali tal-25 ta’ Ġunju 1998, ir-
Riżoluzzjoni 61/105 tal-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, u l-
Ftehim għall-Implimentazzjoni tad-
Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982.

Or. en

Emenda 333
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55, 
biex tispeċifika miżuri relatati mas-sajd 
biex itaffu l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd 
f’żoni speċjali kif imsemmi fil-paragrafu 
1.

Or. en

Emenda 334
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Suġġett għal kull dritt ta’ Stat Membru 
li jiżgura l-applikazzjoni tad-Direttiva 
1992/43/KEE, id-Direttiva 2009/147/KE u 
d-Direttiva 2008/56/KE, il-Kummissjoni se 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 55, biex tispeċifika miżuri 
relatati mas-sajd biex issir prevenzjoni ta’ 
u jittaffa kull impatt sinifikanti tas-sajd 
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fuq iż-żoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 335
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55, 
biex tispeċifika miżuri relatati mas-sajd 
biex issir prevenzjoni tal-impatt tal-
attivitajiet tas-sajd f’żoni protetti 
msemmija fl-Artikolu 12 (1, inkluż fil-każ 
li l-Istat Membru responsabbli jonqos 
milli jinnotifika miżuri skont il-paragrafu 
1 u 1a u fil-każ ta’ evidenza ta’ 
deterjorament jew status ta’ 
konservazzjoni fqir u kontinwu bħala 
riżultat tal-attivitajiet tas-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 336
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

milli jieħdu azzjonijiet meħtieġa skont il-
paragrafu 1, il-Kummissjoni se jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika miżuri relatati 
mas-sajd biex itaffu l-impatt tal-attivitajiet 
tas-sajd f’żoni speċjali ta’ konservazzjoni.

Or. en

Emenda 337
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 338
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 339
Chris Davies

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-proċedura jekk theddida serja tippersisti

Emenda 340
Chris Davies

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 a
Miżuri ta' emerġenza minn Stati Membri

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Artikolu 13(1) jipprovdi lill-Kummissjoni bis-setgħat, dan l-Artikolu jipprovdi lill-
Istati Membri b'tali setgħat biex jieħdu azzjoni ta' emerġenza. It-test jerġa' jistabbilixxi l-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-PKS preċedenti, emendat bi ftit skont ir-rakkomandazzjonijiet 
tas-servizz legali tal-Parlament.
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Emenda 341
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għandhom jiġu stabbiliti oqsfa ta’ miżuri 
tekniċi sabiex jiżguraw, fl-ilmijiet tal-UE u 
għal bastimenti tal-UE li joperaw barra l-
ilmijiet tal-UE, li l-popolazzjonijiet tal-
istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jiġu 
rkuprati ’l fuq minn livelli kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015, ’il fuq minn livelli 
kapaċi jipproduċu rendiment ekonomiku 
massimu sal-2020 u li jinkiseb u jinżamm 
status ambjentali tajjeb fl-ambjent tal-
baħar tal-Komunita sal-2020. Il-miżuri 
tekniċi għandhom:

Or. en

Emenda 342
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 343
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli permezz ta' titjib fl-
għażla tad-daqs u fejn ikun xieraq, fl-
għażla tal-ispeċi;

(a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, rendiment 
ekonomiku massimu u li juru 
distribuzzjoni sana ta’ età u daqs, permezz 
ta' titjib fl-għażla tad-daqs u fejn ikun 
xieraq, fl-għażla tal-ispeċi u permezz ta’ 
dispożizzjonijiet li jipprevjenu li jinkisru 
punti ta’ referenza rigward il-
konservazzjoni;

Or. en

Emenda 344
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli permezz ta' titjib fl-
għażla tad-daqs u fejn ikun xieraq, fl-
għażla tal-ispeċi;

(a) jikkontribwixxu sabiex il-
popolazzjonijiet tal-ispeċijiet maqbuda
jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq minn 
livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli permezz ta' titjib fl-
għażla tad-daqs u fejn ikun xieraq, fl-
għażla tal-ispeċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi ambitu akbar biex jinkludi speċijiet oħra li mhumiex ħut.
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Emenda 345
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) inaqqsu l-qbid ta' individwi ta' daqs 
iżgħar milli suppost mill-istokkijiet tal-ħut;

(b) inaqqsu l-qbid ta' individwi immaturi 
mill-istokkijiet tal-ħut;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi mmaniġġjat l-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut u jiġi żgurat settur tas-sajd sostenibbli 
għall-ġejjieni, il-qabdiet ta’ ħut immatur għandu jiġi minimizzat.

Emenda 346
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 347
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) inaqqsu l-qbid  ta' speċijiet vulnerabbli 
u protetti, li ma jkunux fil-mira u ta’
organiżmi tal-baħar oħra mhux mixtieqa;
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Or. en

Emenda 348
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jidentifikaw netwerk koerenti ta’ 
riservi tas-sajd li jikkontribwixxi għaż-
żamma jew l-irkupru tal-popolazzjonijiet 
tal-istokkijiet tal-ħut ’l fuq minn livelli 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015, ’il fuq minn livelli 
kapaċi jipproduċu rendiment ekonomiku 
massimu sal-2020 u li jinkiseb u jinżamm 
status ambjentali tajjeb fl-ambjent tal-
baħar tal-Komunita sal-2020;

Or. en

Emenda 349
Rovana Plumb

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 350
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) itaffu l-impatt tal-irkaptu kollu tas-sajd 
fuq l-ekosistema u l-ambjent, b'attenzjoni 
partikolari għall-protezzjoni ta' stokkijiet u 
ħabitats bijoloġikament sensittivi u 
jikkontribwixxu biex jinkiseb status 
ambjentali tajjeb tal-ambjent tal-baħar kif 
tipprovdi d-Direttiva 2008/56/KE.

Or. en

Emenda 351
Peter van Dalen

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżenzjonijiet mill-miżuri tekniċi attwali

(a)  B'deroga mill-Artikolu 31(1) tar-
Regolament (KE) Nru 850/1998, l-
organiżmi tal-baħar jistgħu jiġu maqbuda 
permezz tal-użu ta' kurrent elettriku, 
sakemm l-irkaptu tas-sajd użat ikun 
konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
rekwiżiti.  
(b) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija 
fil-paragrafu (a) għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni.  Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu implimentati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 56.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti ambitu għal teknika tas-sajd speċifika, selettiva u innovattiva: l-
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hekk imsejjaħ pulse fishing.

Emenda 352
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 353
Chris Davies

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’sitwazzjoni ideali rekwiżit biex jinħattu l-qabdiet kollha jiġi determinat fuq il-bażi ta’ kull 
żona tas-sajd b’mod individwali. Madankollu, biex jintlaħaq ftehim dwar pjanijiet 
multiannwali ta’ ġestjoni għal kull żona tas-sajd iridu jgħaddu bosta snin. fejn ma jeżistux 
pjanijiet ta’ ġestjoni għandha tiġi applikata projbizzjoni ġenerali fuq il-ħut skartat.

Emenda 354
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-qabdiet kollha tal-ispeċijiet li jinqabdu 
waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-
Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni, 
għandhom jinġiebu u jinżammu abbord il-
bastimenti tas-sajd u jiġu rreġistrati u 
jinħattu l-art, u għandhom jitnaqqsu mill-
opportunitajiet ta’ sajd individwali 
allokati u l-opportunitajiet ta’ sajd ta’ Stat 
Membru, ħlief meta jintużaw bħala lixka 
ħajja, jew meta speċijiet mhux fil-mira 
b’rata għolja ta’ sopravvivenza jintefgħu 
fil-baħar wara li jiġu skartati, skont l-
iskeda ta’ żmien li ġejja:

Or. en

Emenda 355
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-qabdiet kollha tal-istokkijiet tal-ħut li 
ġejjin suġġetti għal limiti ta' qbid, li 
jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet 
tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-

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

għandhom jinġiebu abbord il-bastimenti 
tas-sajd, jiġu rreġistrati u jinħattu l-art 
f’portijiet tal-UE jew portijiet magħżula 
ta’ pajjiżi terzi fil-każ ta’ bastimenti li 
jistadu barra l-ilmijiet tal-UE, ħlief meta 
jintużaw bħala lixka ħajja, skont l-iskeda 
ta’ żmien li ġejja:

Or. en

Emenda 356
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014: (a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014:

- stokkijiet tal-Tramuntana-Baħar Baltiku

Or. en

Emenda 357
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
merluzz, marlozz, lingwata;

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
stokkijiet tal-Baħar l-Iswed u tal-
Atlantiku, inkludi stokkijiet tal-baħar 
fond;

Or. en

Emenda 358
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
merluzz, marlozz, lingwata;

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
merluzz, marlozz, linwata, haddock, 
merlangu, megrim, petriċi, barbun tat-
tbajja’, mova, pollakkju (saithe), 
pollakkju, lemon sole, barbun imperjali, 
barbun lixx, linarda, ċinturin iswed, 
roundnose grenadier, orange roughly, 
ħalibatt tal-Groenlandja, tusk, redfish u 
stokkijiet demersali tal-Mediterran, 
sallura tar-ramel, barbun (dab), perlan, 
barbun tal-għajn, witch, awwista tan-
Norveġja, gambli Nordiċi, Penaeus sp., 
sardin aħdar, laċċ ikħal.

Or. en

Emenda 359
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
merluzz, marlozz, lingwata;

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
merluzz, marlozz, lingwata, haddock, 
merlangu, megrim, petriċi, barbun tat-
tbajja’, mova, pollakkju (saithe), 
pollakkju, lemon sole, barbun imperjali, 
barbun lixx, linarda, ċinturin iswed, 
roundnose grenadier, orange roughly, 
ħalibatt tal-Groenlandja, tusk, redfish u 
stokkijiet demersali tal-Mediterran.

Or. en

Emenda 360
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 361
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016: 
stokkijiet tal-Mediterran u l-istokkijiet l-
oħra kollha

Or. en

Emenda 362
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016: 
l-ispeċijiet kollha l-oħra maqbuda.

Or. en

Emenda 363
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 364
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 365
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati 
fil-paragrafu 1. Għandu jkun ipprojbit li 
jiġi wieħed jagħmel disponibbli fis-suq 
speċijiet ta' ħut maqbud taħt id-daqs ta' 
referenza minimu għall-konservazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsum mill-bnedmin ta’ ħut taħt id-daqs ta’ referenza minimu għandu jiġi pprojbit sabiex 
ma jinħoloqx suq għall-bejgħ ta’ ħut żgħir li jhedded l-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut.

Emenda 366
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati 

2. Għandhom jiġu stabbiliti sa Jannar 
2014 daqsijiet ta' referenza minimi għall-
konservazzjoni li jkunu bbażati fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli għall-istokkijiet 
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fil-paragrafu 1. Il-bejgħ ta' tali stokkijiet ta' 
ħut taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni għandu jiġi limitat għal 
tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew ikel tal-
annimali domestiċi biss.

tal-ħut stipulati fil-paragrafu 1. Il-bejgħ ta' 
tali stokkijiet ta' ħut taħt id-daqs ta' 
referenza minimu għall-konservazzjoni 
għandu jiġi limitat għal tnaqqis għall-ikel 
tal-ħut jew ikel tal-annimali domestiċi biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti tipi ta’ ħut ikun obbligatorju mill-1 ta’ Jannar 2014 li kull qbid jinġieb u jinżamm 
abbord il-bastimenti tas-sajd u jiġi reġistrat u jinħatt. Ikun meħtieġ li d-daqsijiet ta’ referenza 
minimi għall-konservazzjoni jkunu magħrufa.

Emenda 367
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 368
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

3. Ir-regoli tal-kummerċjalizzazzjoni għal 
qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet akbar 
mill-opportunitajiet tas-sajd fissi u taħt id-
daqs minimu ta’ referenza għall-
konservazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
sabiex jiġi żgurat li jipprovdu inċentivi 
għas-sajjieda biex jimminimizzaw qabdiet 
mhux mixtieqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-kummerċjalizzazzjoni għandhom ikunu konsistenti mal-objettiv ġenerali tal-
projbizzjoni tal-iskartar, jiġifieri s-sajjieda għandhom ikunu inċentivati jtejbu l-għażla tal-
irkaptu tas-sajd tagħhom.

Emenda 369
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-Kapitolu 
III, Artikoli 39 u 40 ta’ [ir-Regolament 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq 
fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura] 
sal-1 ta’ Jannar 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 27 ta’ (COM (2011)0416 Finali) jittratta l-estensjoni tar-regoli tal-
organizzazzjonijiet intersettorjali; L-Artikoli 39 u 40 huma ddedikati b’mod korrispondenti 
għall-istabbiliment ta’ standards tal-kummerċjalizzazzjoni u l-konformità ma’ standards tal-
kummerċjalizzazzjoni. Għal ċerti tipi ta’ ħut ikun obbligatorju mill-1 ta’ Jannar 2014 li kull 
qbid jinġieb u jinżamm abbord il-bastimenti tas-sajd u jiġi reġistrat u jinħatt. Ikun meħtieġ li 
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l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jkunu magħrufa.

Emenda 370
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud taħt id-
daqsijiet minimi ta’ referenza għall-
konservazzjoni u/jew f’kwantitajiet akbar 
mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

Or. en

Emenda 371
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 372
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri addizzjonali ta’ kontroll għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-projbizzjoni tal-
iskartar tal-ħut għandhom ikunu f’bilanċ ma’ dawk eżistenti sabiex ma jinħoloqx piż żejjed 
fuq is-sajjieda, l-amministrazzjonijiet u spejjeż finanzjarji addizzjonali għall-istituzzjonijiet 
ta’ kontroll.

Emenda 373
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 374
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta jiġu allokati opportunitajiet tas-
sajd skont l-Artikolu 29, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu inċentivi lill-
bastimenti tas-sajd sabiex dawn jużaw 
tagħmir selettiv u jnaqqsu l-qabdiet mhux 
mixtieqa u mhux awtorrizzati. 

Or. en

Emenda 375
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
proġetti pilota mmirati lejn it-titjib tal-
selettività tal-irkaptu fuq żona tas-sajd 
reġjonali, sal-aħħar tal-2014. Ir-riżultati 
li joħorġu għandhom jiġu inklużi fil-pjan 
ta' ġestjoni fit-tul ta' kull żona tas-sajd fil-
forma tal-użu obbligatorju tal-aktar 
irkaptu selettiv disponibbli.

Or. en

Emenda 376
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju għall-użu ta' rkaptu 
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selettiv sabiex jitnaqqsu l-qabdiet mhux 
mixtieqa u mhux awtorizzati.

Or. en

Emenda 377
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri biex jipprojbixxu l-bejgħ għall-
konsum mill-bniedem ta' ħut li jkun 
iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza 
għall-konswervazzjoni, u jipprovdu għal 
pieni li jkunu effettivi, dissważivi u 
proporzjonati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsum mill-bnedmin ta’ ħut taħt id-daqs ta’ referenza minimu għandu jiġi pprojbit sabiex 
ma jinħoloqx suq għall-bejgħ ta’ ħut żgħir li jhedded l-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut. Id-daqs 
minimu ta’ refererenza għandu jkun ibbażat fuq il-karatteristiċi bijoloġiċi tal-ħut u għandhom  
jiġu stabbiliti regoli ċari u pieni xierqa għall-infurzar tal-projbizzjoni tal-iskartar tal-ħut.

Emenda 378
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. B'effett mill-1 ta' Jannar 2018, l-
ispeċijiet kollha ta' ħut għandhom 
jittellgħu fuq l-art ħlief jekk issir 
dispożizzjoni speċifika għall-iskartar 
tagħhom fuq reġistru li l-Kummissjoni 
għandha tippubblika u żżomm wara 
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konsultazzjoni mal-partijiet interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa inaċċettabbli li ħut jintefa’ lura fil-baħar, u l-projbizzjoni tal-iskartar tal-ħut trid 
tapplika għall-ispeċijiet kollha fi ħdan skeda ta’ żmien ċara. 

Emenda 379
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura bilanċ bejn l-interessi tal-Istati Membri u l-objettivi ġenerali tal-PKS.

Emenda 380
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-qadbiet inċidentali kollha tal-
istokkijiet tal-ispeċijiet maqbuda 
għandhom jitnaqqsu mit-total tal-
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total tal-opportunitajiet tas-sajd. opportunitajiet tas-sajd.

Or. en

Emenda 381
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-limiti fuq il-qabdiet u/jew fuq l-
isforzi tas-sajd, fejn applikabbli 
m'għandhomx jaqbżu l-livell speċifikat 
mill-parir xjentifiku u għandhom ikunu 
konsistenti maż-żamma jew l-irkupru tal-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet tal-ħut ’il 
fuq minn livelli kapaċi jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015, 
’il fuq minn livelli kapaċi jipproduċu 
rendiment ekonomiku massimu sal-2020, 
u l-kisba u ż-żamma ta' status ambjentali 
tajjeb fl-ambjent tal-baħar fil-Komunità 
sal-2020.

Or. en

Emenda 382
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-opportunitajiet ta’ sajd iridu jiġu stipulati fil-livell rakkomandat xjentifikament jew taħt dan 
il-livell sabiex jiġi evitat sfruttament żejjed tal-istokkijiet. L-Istati Uniti inkludiet 
dispożizzjonijiet simili fil-Magnuson-Stevens Act.

Emenda 383
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jintalbu jikkonsultaw mal-Kummissjoni qabel jiskambjaw 
konċessjonijiet ta’ sajd, mhux biss jinfurmawha.

Emenda 384
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-kuntest ta’ pjan multiannwali 
stabbilit skont l-Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati 
Membri għandhom jiġu awtorizzati 
jadottaw miżuri, inklużi miżuri tekniċi kif 
elenkati fl-Artikolu 8, f'konformità ma' dak 
il-pjan multiannwali, li jispeċifikaw il-
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bandiera tagħhom fir-rigward ta' stokkijiet 
fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew 
allokali opportunitajiet tas-sajd.

miżuri ta' konservazzjoni applikabbli għal 
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fir-
rigward ta' stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li 
għalihom ġew allokati opportunitajiet tas-
sajd u għall-bastimenti kollha li jistadu fl-
ilmijiet territorjali tal-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb flessibilità suffiċjenti u tkun tista’ ssir implimentazzjoni preċiża skont il-każ 
fil-livell nazzjonali u lokali, l-Istati Membri għandhom jingħataw is-setgħa jimplimentaw 
miżuri previsti mill-pjan ta’ ġestjoni, sakemm ikunu konsistenti mal-objettivi u r-rekwiżiti tal-
pjan. Il-miżuri għandhom ikunu aktar ċari – għalhekk ġew speċifikati miżuri tekniċi.
Għandhom japplikaw kundizzjonijiet ugwali għall-bastimenti kollha fi ħdan il-kuntest u ż-
żona ġeografika li għalihom japplikaw il-miżuri, indipendentement mill-bandiera.

Emenda 385
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdila minn “jistgħu” għal “għandhom” hija essenzjali jekk irridu li jkollna 
reġjonalizzazzjoni u delegazzjoni tas-setgħat lill-Istati Membri b’mod sinifikanti, sabiex huma 
jkunu jistgħu jadottaw il-miżuri tagħhom stess għall-konservazzjjoni.
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Emenda 386
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri involuti 
għandhom jadottaw miżuri ta’ 
konservazzjoni biex iżommu jew ireġġgħu 
lura l-popolazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut 
‘il fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015, 
‘il fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu 
rendiment ekonomiku massimu sal-2020, 
u biex jiksbu u jżommu status ambjentali 
tajjeb fl-ambjent marittimu Komunitarju 
sal-2020, applikabbli għal bastimenti li 
jtajru l-bandiera tagħhom.

Or. en

Emenda 387
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
paragrafu 1:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
paragrafu 1 u skont l-Artikolu 4d:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħtieġa li jiġu kkonsultati l-partijiet konċernati dwar il-miżuri ta’ konservazzjoni.

Emenda 388
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 389
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 390
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 391
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 392
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 393
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 394
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 395
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-miżuri tal-Istat Membru ma jitqisux 
bħala li jilħqu l-għanijiet u l-miri 
kwantifikabbli stipulati fil-pjan 
multiannwali b'mod effiċjenti, abbażi ta' 
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 19, 
jew

(b) Il-miżuri tal-Istat Membru ma jitqisux 
bħala li jilħqu l-għanijiet, biex iżommu jew 
ireġġgħu lura l-popolazzjoni tal-istokkijiet 
tal-ħut ‘il fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015, ‘il fuq minn livelli li 
jistgħu jipproduċu rendiment ekonomiku 
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massimu sal-2020 u l-miri kwantifikabbli 
stipulati fil-pjan multiannwali b'mod 
effiċjenti, abbażi ta' valutazzjoni mwettqa 
skont l-Artikolu 19, jew

Or. en

Emenda 396
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 397
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Membri għandhom jiżguraw li tali miżuri 
tekniċi:

Or. en

Emenda 398
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 399
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 400
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe żmien
tevalwa l-kompatibbiltà u l-effikaċja tal-
miżuri tekniċi adottati mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 21.

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
kompatibbiltà u l-effikaċja tal-miżuri 
tekniċi adottati mill-Istati Membri skont l-
Artikolu 21 kull tliet snin, u r-riżultati 
għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 401
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 402
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
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informazzjoni relatata mal-miżuri adottati 
skont dan l-Artikolu disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 403
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex inaqqas 
l-effett tas-sajd fuq il-konservazzjoni ta’ 
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu bil-kundizzjoni li l-
Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw konservazzjoni u ġestjoni 
b'mod speċifiku għal dik iż-żona. Il-miżuri 
tal-Istat Membru għandhom ikunu 
kompatibbli mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 u mhux inqas stretti minn 
dawk li jeżistu fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex 
jintlaħqu l-miri relatati ma’ riżorsi 
akwatiċi ħajjin oħra u ż-żamma jew titjib 
tal-istatus ta’ konservazzjoni ta’ 
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu bil-kundizzjoni li l-
Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw konservazzjoni u ġestjoni 
b'mod speċifiku għal dik iż-żona. Il-miżuri 
tal-Istat Membru għandhom ikunu 
kompatibbli mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 u mhux inqas stretti minn 
dawk li jeżistu fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 404
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni relatata mal-miżuri adottati 
skont dan l-Artikolu disponibbli 
pubblikament.
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Or. en

Emenda 405
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 a
Miżuri tal-Istati Membri għall-

implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni 
Ambjentali 

1. Stat Membru jista’ jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji f’oqsma speċjali tal-
konservazzjoni fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u 
tal-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 
2008/56/KE, kif ukoll taħt l-Artikolu 12 
tad-Direttiva 92/43/KEE, f’Żoni Protetti 
tal-Baħar taħt il-Konvenzjoni tal-Ibħra 
Reġjonali u f’Ekosistemi Vulnerabbli tal-
Baħar taħt Ftehimiet Globali li l-UE hi 
firmatarja tagħhom, u f'ilmijiet li jaqgħu 
taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' Stat 
Membru. Il-miżuri tal-Istati Membri 
għandhom ikunu jaqblu mal-għanijiet 
preskritti fl-Artikolu 2 u mhux inqas 
stretti mil-leġislazzjoni eżistenti fil-
Komunità.
2. Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn 
Stat Membru jistgħu jolqtu bastimenti tas-
sajd ta' Stati Membri oħra, tali miżuri 
għandhom jiġu adottati biss wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati 
Membri rilevanti u l-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti dwar abbozz tal-miżuri 
akkumpanjat minn memorandum ta' 
spjegazzjoni. Tali memorandum ta' 
spjegazzjoni għandu jinkludi fih: 
(a) ir-raġunament xjentifiku għall-miżura 
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proposta
(b) l-attività tal-flotta fiż-żona skont in-
nazzjon, l-irkaptu użat u l-ispeċijiet fil-
mira
(c) miżuri ta’ konservazzjoni oħra li 
japplikaw għaż-żona
(d) miżuri ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll 
maħsuba mill-Istat Membru fiż-żona
3. L-Istati Membri u l-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali konċernati jistgħu 
jibagħtu l-kommenti tagħhom bil-miktub 
lill-Kummissjoni fi żmien 30 jum ta’ 
xogħol mid-data tan-notifikazzjoni. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 55 
biex tikkonferma, tħassar jew temenda l-
miżura fi żmien 15-il jum mid-data tan-
notifika.
4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 55 biex tikkonferma, tħassar jew 
temenda l-miżura fi żmien 15-il jum mid-
data tan-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 406
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 a
Miżuri ta' emerġenza minn Stati Membri
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1. Jekk ikun jidher li teżisti xi theddida 
serja u li ma dehritx qabel għall-
konservazzjoni ta' riżorsi akkwatiċi ħajjin, 
jew għall-ekosistema tal-baħar b'riżultat 
ta' attivitajiet tas-sajd, f'ilmijiet li jaqgħu 
taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' Stat 
Membru meta xi dewmien żejjed ikun 
jirriżulta fi ħsara li tkun diffiċli biex 
tissewwa, dak l-Istat Membru jista' jieħu 
miżuri ta' emerġenza li m'għandhomx 
idumu għal aktar minn tliet xhur.
Fejn il-miżuri ta' emerġenza li għandhom 
jiġu adottati minn Stat Membru jistgħu 
jolqtu bastimenti tas-sajd ta' Stati Membri 
oħra, tali miżuri għandhom jiġu adottati 
biss wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, l-Istati Membri rilevanti u 
l-Kunsilli Konsultattivi rilevanti dwar 
abbozz tal-miżuri akkumpanjat minn 
memorandum ta' spjegazzjoni.

Or. en

Emenda 407
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom. Sistemi tali għandha 
tapplika biss fl-ilmijiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 408
Linda McAvan
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Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull Stat Membru jista’ jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli jew miżuri ta’ ġestjoni oħra 
bbażati fuq id-drittijiet skont l-Artikoli 9, 
10 u 11.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli m’għandhomx ikunu l-unika sistema obbligatorja. L-
Istati Membri għandu jkollhom il-flessibilità li jiddeċiedu liema sistema joperaw għall-
allokazzjoni ta’ aċċess għall-opportunitajiet tas-sajd adattati għall-kuntest nazzjonali 
tagħhom.

Emenda 409
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 410
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

sistema volontarja ta' konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għal

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandhom ikunu volontarji u mhux obbligatorji.

Emenda 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni ta’ aċċess għas-sajd trid tkun adattata għall-kuntest lokali u nazzjonali, 
għaldaqstant il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli m’għandhomx ikunu l-unika sistema 
obbligatorja. L-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom il-flessibilità li jaġġustaw is-sistema tal-
allokazzjoni tal-aċċess għas-sajd li tkun adattata għall-kuntest nazzjonali tagħhom. 

Emenda 412
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull Stat Membru jista’ jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli 
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Or. en

Emenda 413
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull Stat Membru jista’ jagħżel li 
jistabbilixxi sistema ta' konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għal kull taqsima tal-flotta 
tas-sajd tiegħu.

Or. en

Emenda 414
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul 
globali ta' 12-il metru jew aktar; kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 415
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul 
globali ta' inqas minn 12-il metru 
b'irkaptu rmunkat.

imħassar
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Or. en

Emenda 416
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali 
ta' inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi 
oħra ta' rkaptu rmunkat u għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 417
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali ta' 
inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi oħra 
ta' rkaptu rmunkat u għandhom jinfurmaw 
b'dan lill-Kummissjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jeskludu 
mis-sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali ta' 
inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi oħra 
ta' rkaptu rmunkat.

Or. en

Emenda 418
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali 
ta' inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi 
oħra ta' rkaptu rmunkat u għandhom
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

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

Or. en

Emenda 419
Chris Davies

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
implimentattivi, li jirrifjutaw li 
jirrikonoxxu sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita minn Stat 
Membru jekk hi temmen li s-sistema 
mhijiex kapaċi li tikkontribwixxi għall-
kisba ta' tnaqqis tal-kapaċità meħtieġ biex 
jintlaħaq l-objettiv stabbilit fl-
Artikolu 10(1), u f'każijiet bħal dawn 
tista' tapplika pieni finanzjarji indikati fl-
Artikolu 50(2) ħlief jekk isiru 
aġġustamenti sodisfaċenti. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 56.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli tista' titfassal biex tipproteġi ħafna interessi 
tas-sajd u tindirizza ħafna tħassib, iżda sistema ta' kummerċ restrittiva ħafna tista' tipprevjeni 
l-kisba tat-tnaqqis tal-kapaċità meħtieġ biex jippromwovi l-irkupru ta' stokkijiet 'il fuq mir-
rendiment massimu sostenibbli. L-emenda aġġustata hi skont ir-rakkomandazzjonijiet tas-
servizz legali tal-Parlament.
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Emenda 420
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Krediti tas-sajd trasferibbli jrid jiġu 
ġestiti mill-Istati Membri u fuq bażi 
volvontarja, sabiex jilħqu prijoritajiet 
nazzjonali. 

Or. en

Emenda 421
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jalloka 
Konċessjonijiet tas-Sajd Trasferibbli, 
għandu japplika kriterji soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali.  

Or. en

Emenda 422
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Konċessjoni tas-sajd trasferibbli 
għandha tistabbilixxi dritt għall-użu tal-
opportunitajiet individwali tas-sajd allokati 
skont l-Artikolu 29(1).

1. Konċessjoni tas-sajd trasferibbli 
għandha tistabbilixxi dritt għall-użu tal-
opportunitajiet individwali, opportunitajiet 
tas-sajd komunitarja jew tal-grupp li 
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għalihom Stat Membru għażel li 
jistabbilixxi sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli allokati skont l-
Artikolu 29(1).

Or. en

Emenda 423
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti, ibbażata fuq ir-
rekwiżiti ġenerali tal-UE adottati mill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2013, għal 
kull stokk jew grupp ta' stokkijiet li 
għalihom jiġu allokati opportunitajiet tas-
sajd skont l-Artikolu 16, esklużi l-
opportunitajiet tas-sajd miksuba taħt 
ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġenerali tal-UE se jiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-bastimenti tas-sajd kollha fl-
Istati-Membri kollha.  Id-data proposta hi d-data meta r-Regolament hu intenzjonat li jidħol 
fis-seħħ.

Emenda 424
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-

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

bażi ta' kriterji ambjentali u soċjali
ekwitabbli u trasparenti, għal kull stokk 
jew grupp ta' stokkijiet li għalihom jiġu 
allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-
sajd miksuba barra l-ilmijiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 425
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 426
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 427
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandhom jiġu kummerċjati bejn sajjieda attivi.

Emenda 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu allokati biss minn Stat Membru 
lil sid ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-
bandiera ta' dak l-Istat Membru, jew minn 
persuni ġuridiċi jew fiżiċi għall-iskop li 
jintużaw fuq tali bastiment. Il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu 

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

jinġabru flimkien għal ġestjoni kollettiva 
minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur fil-livell tal-UE jew tal-Istat 
Membru. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw l-eliġibbiltà għar-riċeviment ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza.

Emenda 429
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 430
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitħalla fil-kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 431
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 432
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli għal perjodu ta’ mill-inqas 
7 snin, għall-fini tal-allokazzjoni mill-ġdid 
ta' konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-Istati 
Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ 
validità tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, huma jistgħu isejħu lura 
konċessjonijiet bħal dawn b’notifika ta’ 
mill-inqas 7 snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ 15-il sena fl-istadju inizjali tal-introduzzjoni tas-sistema ta’ konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli hija twila wisq, speċjalment għal Stati Membri mingħajr l-esperjenza ta’ 
sistema tali ta’ ġestjoni tas-sajd.  

Emenda 433
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 434
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli għal perjodu ta’ mill-inqas 
15-il sena, għall-fini tal-allokazzjoni mill-
ġdid ta' konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-
Istati Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ 
validità tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, huma jistgħu isejħu lura 
konċessjonijiet bħal dawn b’notifika ta’ 
mill-inqas 7 snin.

Or. en

Emenda 435
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 436
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b'avviż 
iqsar f'każ ta' ksur serju stabbilit li jkun 
twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. 
Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu 
b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, 
b’effett immedjat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitħalla fil-kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 437
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b'avviż 
iqsar f'każ ta' ksur serju stabbilit li jkun 
twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. 
Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu 
b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, b’effett 
immedjat.

6. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli f'każ ta' 
ksur serju stabbilit li jkun twettaq mid-
detentur tal-konċessjonijiet. Sejħiet lura 
bħal dawn jistgħu jitħaddmu b’mod li 
jagħti l-effett sħiħ lill-Politika Komuni tas-
Sajd, il-prinċipju ta’ proporzjonalità u, fejn 
hu meħtieġ, b’effett immedjat.

Or. en
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Emenda 438
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b'avviż 
iqsar f'każ ta' ksur serju stabbilit li jkun 
twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. 
Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu 
b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, b’effett 
immedjat.

6. L-Istati Membri għandhom jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b'avviż 
iqsar f'każ ta' ksur serju stabbilit li jkun 
twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. 
Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu 
b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, b’effett 
immedjat.

Or. en

Emenda 439
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitħalla fil-kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 440
Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu propost ta’ tliet snin hu twil wisq.

Emenda 441
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 442
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 443
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
opportunitajiet tas-sajd li, abbażi tal-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli, jistgħu jiġu 
allokati lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-
bandiera tagħhom għal speċijiet li 
għalihom il-Kunsill ma jkunx stabbilixxa 
opportunitajiet tas-sajd.

2. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
opportunitajiet tas-sajd li, abbażi tal-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli u tal-approċċ 
prekawzjonarju għandhom jiġu allokati lil 
bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera 
tagħhom għal speċijiet li għalihom il-
Kunsill ma jkunx stabbilixxa 
opportunitajiet tas-sajd.

Or. en

Emenda 444
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jibqa’ fil-kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 445
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riserva tagħti lok lill-Istati Membri li jipprovdu aċċess għal opportunitajiet ta’ sajd lill-
operaturi aktar sostenibbli.
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Emenda 446
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
mekkaniżmi ta’ allokazzjoni alternattivi 
għal opportunitajiet ta’ sajd imsejsa 
fuq għanijiet u kriterji trasparenti. Dawk l-
opportunitajiet tas-sajd jistgħu jiġu allokati 
biss lil detenturi eliġibbli ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli kif stipulat fl-
Artikolu 28(4).

Or. en

Emenda 447
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
għanijiet u kriterji trasparenti għall-
allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
kollha, skont l-Artikolu 28(2) li 
għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 448
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli skont l-Artikolu 28 u meta 
jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-
paragrafi 1 u 4 ta’ dan l-Artikolu, Stat 
Membru jista' jipprovdi inċentivi lil 
bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu u 
prattiki tas-sajd selettivi li jeliminaw il-
qbid aċċidentali mhux mixtieq u impatti 
negattivi oħra fuq l-ambjent marittimu.

Or. en

Emenda 449
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli skont l-Artikolu 28(2) u meta 
jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, Stat 
Membru għandu jipprovdi inċentivi lil 
bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu tas-sajd 
b’impatt baxx u selettiv li jelimina l-qbid 
aċċidentali mhux mixtieq fi ħdan l-
opportunitajiet ta' sajd assenjati lil dak l-
Istat Membru.

Or. en

Emenda 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi 
għall-użu ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-
ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

6. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi 
għall-użu ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-
ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd. Id-
dħul għaldaqstant jista’ jintuża għal 
miżuri biex tinżamm il-kapaċità tas-sajd 
eżistenti.

Or. lt

Emenda 451
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi 
għall-użu ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-
ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

6. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
tariffi għall-użu ta' opportunitajiet 
individwali tas-sajd sabiex jikkontribwixxu 
għall-ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

Or. en

Emenda 452
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jżommu reġistru tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli u tal-opportunitajiet individwali 
tas-sajd.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jżommu reġistru tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli u tal-opportunitajiet individwali 
tas-sajd u jagħmlu dan ir-reġistru 
aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en
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Emenda 453
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 454
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-trasferiment tal-konċessjonijiet tas-
sajd għandhom isiru b’mod trasparenti. 
Informazzjoni dwar konċessjonijiet tas-
sajd għandhom jiġu ppreżentati lill-Korpi 
Konsultattivi Reġjonali li għandhom 
jipprovdu, bla preġudizzju, aċċess għal 
tali informazzjoni lill-Kummissjoni 
Ewropea u lill-Parlament Ewropew. 

Or. en

Emenda 455
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 32 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jawtorizza l-kiri ta' 
opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u 
mingħand Stati Membri oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 456
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 
mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

imħassar

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

Or. en

Emenda 457
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 

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

bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu, 
abbażi ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi, 
skont il-kriterji stipulati fl-Artikolu 28(2), 
li għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament. Huwa għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar il-metodu tal-
allokazzjoni.

Or. en

Emenda 458
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mela jalloka l-opportunitajiet tas-sajd, 
Stat Membru għandu jagħti aċċess 
prijoritarju lil bastimenti tas-sajd li 
jissodisfaw kriterji trasparenti u oġġettivi. 
Il-kriterji trasparenti għandhom jiġu 
stipulati mill-Kunsill u mill-Parlament, 
ikunu magħmula disponibbli 
pubblikament u jkunu jinkludu iżda ma 
jkunux limitati għal:
(a) l-użu ta’ sistemi, tagħmir u prattiki 
tas-sajd aktar selettivi, b’rata baxx ta’ 
qbid aċċidentali u impatt baxx fuq l-
ekosistema marina;
(b) passat pożittiv fir-rigward ta’ 
konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd u ta’ rispett tal-limiti tal-
qbid u/jew tal-isforz tas-sajd stipulati 
abbażi ta’ pariri xjentifiċi; 
(c) l-iżgurar ta’ aktar impjegar, u 
impjegar ta' kwalità tajba, dment li dan 
ma jkollux impatti ambjentali negattivi;
(d) l-użu ta’ bastimenti u ta’ metodi tas-
sajd b’livell baxx ta’ emissjonijiet u li 
jkunu effiċjenti fl-użu tal-enerġija; kif 
ukoll
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(e) l-użu ta’ vidjo-sorveljanza jew tagħmir 
ekwivalenti ta' monitoraġġ elettriku, 
(f) kundizzjonijiet tax-xogħol konformi 
mal-istandards internazzjonali relevanti, 
b’mod partikolari l-Konvenzjoni tal-2007 
tal-ILO dwar ix-Xogħol fl-Industrija tas-
Sajd.
(f) il-produzzjoni rappurtata tul perjodu 
ta’ mill-inqas l-aħħar tliet snin 
preċedenti.

Or. en

Emenda 459
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Hekk kif l-opportunitajiet tas-sajd 
kollha li huma allokati għal stokk 
partikolari ta' ħut ikunu ġew eżawriti, 
kemm f'livell nazzjonali u/jew f’livell tal-
UE, kwalunkwe attivitajiet ta' sajd li 
jinkludu qabdiet, kemm intenzjonali u 
kemm mhumiex, ta' dan l-istokk iridu 
jieqfu.

Or. en

Emenda 460
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 461
Linda McAvan
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Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom skont l-
Artikolu 2(2) sa mhux aktar mill-2015. 
Dawn il-miżuri għandhom jiġu bbażati 
fuq valutazzjoni tal-kapaċità tal-flotta fir-
rigward tal-opportunitajiet tas-sajd kif 
rekwiżit skont l-Artikolu 11 u għandhom 
jitwettqu bħala parti mill-pjanijiet 
multiannwali. Fejn ma hemmx pjan 
multiannwali tali miżuri jridu jiġu 
stabbiliti bħala prijorità, imma mhux 
aktar tard mill-[2015].

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 462
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom, sal-2015,
idaħħlu miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità
tas-sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu 
bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità għas-
sajd u l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom.
Huma għandhom jagħtu rapport kull 
sena lill-Kunsill dwar il-progress li jkun 
intlaħaq.

Or. en
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Emenda 463
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom kull sena 
jagħtu rapport dwar il-miżuri meħuda 
skont il-Paragrafu 1 u l-progress biex 
jintlaħaq bilanċ effikaċi bejn il-kapaċità 
tas-sajd tagħhom u l-opportunitajiet tas-
sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar mill-Istati Membri bħalissa huwa rekwiżit skont ir-regolament eżistenti tal-PKS 
u jeħtieġ li jkompli jsir u li jissaħħaħ. Hija ħaġa kruċjali li dawk li jagħmlu d-deċiżjonijiet 
jiġu aktar obbligati li jagħtu rendikont u li jintalbu rapporti dwar kif il-miżuri jikkontribwixxu 
għal objettivi li jkun sar ftehim dwarhom.

Emenda 464
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 465
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

imħassar

Or. en

Emenda 466
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

imħassar

Or. en
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Emenda 467
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 468
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 469
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar (a) l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
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sfruttati, sfruttati bil-għan li l-livelli tal-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet tal-ħut 
jinżammu ogħla jew jitreġġgħu għal livelli 
ogħla minn dawk li jistgħu jipproduċu r-
rendiment sostenibbli massimu sal-2015, 
ogħla mil-livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment ekonomiku massimu sal-2020 
u biex jintlaħaq u jinżamm status 
ambjentali tajjeb sal-2020,

Or. en

Emenda 470
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 471
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 472
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas tar-
Regolament 2008/199/KE, li għandu jiġi 
rieżaminat u/jew emendat, jew, jekk ikun 
meħtieġ sostitwit, b’qafas ta' standard li 
jkun tal-anqas ekwivalenti u li 
jimplimenta d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-
Artikolu.  Programm multiannwali ġdid 
għandu jirregola l-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta’ dejta ibda mill-2014, li għandu jkun 
soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u/jew tar-
Regolament 2008/199/KE kif emendat, 
rieżaminat jew sostitwit. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta. Ir-Regolament 
2008/199/KE għandu jkompli japplika 
għall-programmi nazzjonali adottati 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta sakemm 
jasal iż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ miżuri 
ġodda biex jiġi stabbilit qafas tal-Unjoni 
għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta fis-
settur tas-sajd.

Or. en

Emenda 473
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Saru għadd ta’ impenji internazzjonali importanti pereżempju fil-kuntest tal-proċessi ta’ Rio 
u tal-FAO li mhumiex koperti mill-obbligu ta’ term u mill-objettivi tal-politika.

Emenda 474
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 475
Åsa Westlund
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Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 476
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 477
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiċi fl-ORĠS u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali bl-użu 
ta’ tekniki ta’ analiżi soċjoekonomika.

Or. el

Emenda 478
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. el
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Emenda 479
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 480
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 481
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 482
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-livell ta’ attivitajiet tas-sajd 
immexxija minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni m'għandux ipoġġi f’riskju  l-
possibilitajiet tas-sajd għas-sajjieda lokali 
fil-pajjiż terz.

Or. en
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Emenda 483
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bil-għan li tkun tista’ ssir l-
indentifikazzjoni tal-eċċess tal-qabda 
permessibbli msemmija fil-paragrafu 3, il-
Ftehimiet ta’ Sħubija dwar is-Sajd 
għandhom jipprovdu għat-trasparenza u 
l-iskambju tal-informazzjoni relevanti 
kollha bejn l-UE u l-pajjiż terz dwar l-
isforz tas-sajd totali fuq l-istokkijiet 
ikkonċernati minn bastimenti nazzjonali 
u, fejn xieraq, minn bastimenti barranin.

Or. en

Emenda 484
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Bil-għan li tkun tista’ ssir l-
indentifikazzjoni tal-eċċess tal-qabda 
permessibbli msemmija fil-paragrafu 3, il-
Ftehimiet ta’ Sħubija dwar is-Sajd 
għandhom jipprovdu għat-trasparenza u 
l-iskambju tal-informazzjoni relevanti 
kollha bejn l-UE u l-pajjiż terz dwar l-
isforz tas-sajd totali fuq l-istokkijiet 
ikkonċernati minn bastimenti nazzjonali u 
fejn xieraq minn bastimenti barranin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-UNCLOS, l-UE hija permessa li titlob bi dritt aċċess għall-eċċess tal-qabdiet 
permessibbli (Artikolu 62(2)). F’bosta każijiet, hija ħaġa diffiċli jekk mhux impossibbli 
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tikkwantifika l-eċċess aċċessibbli għall-UE minħabba n-nuqqas ta' dejta, trasparenza, eċċ. Il-
ftehimiet bilaterali tal-UE dwar is-sajd iridu joħolqu l-kondizzjonijiet sabiex jiġi żgurat li l-
attivitajiet tas-sajd tal-UE ma jirriżultawx f'sajd żejjed.

Emenda 485
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-Ftehimiet ta’ Sħubija dwar is-Sajd 
għandhom jipprovdu li l-bastimenti tas-
sajd tal-UE jistgħu joperaw fl-ilmijiet tal-
pajjiż terz li miegħu jkun ġie konkluż 
ftehim biss jekk ikollhom awtorizzazzjoni 
tas-sajd, li tkun inħarġet skont proċedura 
miftiehma miż-żewġ partijiet tal-ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-hekk imsejħa “klawżola ta' esklussività" iddaħħlet fl-aħħar riforma, u tispeċifika li 
bastiment tal-UE jista' jistad biss fl-ilmijiet ta' pajjiż terz li miegħu l-UE jkollha ftehim 
bilaterali dwar is-sajd biss jekk jopera skont it-termini ta' dak il-ftehim. Din il-ħaġa tiżgura li 
hemm ċerti termini u kundizzjonijiet minimi, u ċertu grad ta’ konformità, għall-flotta tal-UE 
kollha kemm hi.

Emenda 486
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Bil-għan li tkun tista’ ssir l-
indentifikazzjoni tal-eċċess tal-qabda 
permessibbli msemmija fil-paragrafu 2, il-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jipprovdu għat-trasparenza u 
l-iskambju tal-informazzjoni relevanti 
kollha bejn l-UE u l-pajjiż terz dwar l-
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isforz tas-sajd totali fuq l-istokkijiet 
ikkonċernati minn bastimenti nazzjonali u 
fejn xieraq minn bastimenti barranin.

Or. en

Emenda 487
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jipprovdu li l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd ta’ kwalunkwe 
tip m’għandhomx jingħataw lil bastimenti 
tas-sajd li qabel kienu jtajru bandiera tal-
Unjoni fl-24 xahar li jkunu għaddew 
qabel ma saret it-talba għal 
awtorizzazzjoni tas-sajd u li juru x-xewqa 
li jimmiraw għal speċijiet koperti mill-
Ftehim dwar is-Sajd Sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġew irreġistrati għadd kbir ta’ każijiet fejn bastimenti li jtajru bandiera tal-UE jibdlu l-
bandiera wara li jkunu eżawrixxu l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom skont Ftehim ta’ Sħubija 
dwar is-Sajd bil-għan li jkomplu jistadu skont ftehim privat, spiss taħt kundizzjonijiet anqas 
stretti, u bl-ebda possibilità ta’ kontroll mill-UE jew anke mill-Istat Membru tal-użufrutt, 
sitwazzjoni li ddgħajjef il-miżuri maħsuba biex isir sajd sostenibbli u biex jiġi pprevenut l-
isfruttar żejjed tar-riżorsi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 488
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess tal-
flotot tal-UE għar-riżorsi tas-sajd fl-
ilmijiet ta' pajjiżi terzi; l-ispejjeż tal-aċċess 
għandhom progressivament jiġu koperti 
mis-sidien tal-bastimenti;

Or. en

Emenda 490
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) issostni parti li dejjem tonqos mill-
ispiża tal-aċċess għar-riżorsi tas-sajd fl-
ilmijiet ta' pajjiżi terzi, li għandha 
titneħħa ftit ftit matul iż-żmien, imma sa 
mhux aktar tard mill-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet tal-UE għall-aċċess għas-sajd huma meqjusa li jgħawġu l-kummerċ u li huma 
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sussidji li jagħmlu l-ħsara ekonomikament u bijoloġikament. Is-sussidji finanzjarji għall-
aċċess għas-sajd ta’ pajjiżi terzi għandhom jitneħħew ftit ftit sa mhux aktar tard mill-2-020.

Emenda 491
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza, trasparenza, 
parteċipazzjoni u mekkaniżmi ta’ obbligu 
tal-għoti ta’ rendikont u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar u mal-iżvilupp ta’ 
politika tas-sajd sostenibbli mmexxija mill-
pajjiż terz. Għanjuna finanzjarja bħal din 
tkun ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 492
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 493
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-ispiża tal-aċċess għar-riżorsi tas-
sajd fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi għandha tiġi 
mġarrba għalkollox mill-operaturi li 
jistadu f’dawn l-ilmijiet.

Or. en

Emenda 494
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) L-ispiża kollha kemm hi tal-aċċess 
għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta’ pajjiżi 
terzi għandha tiġi mġarrba mill-operaturi 
li jistadu f l-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.
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Or. en

Emenda 495
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Żgurar ta’ akkwakultura sostenibbli

Or. en

Emenda 496
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Ġestjoni u żvilupp sostenibbli tal-
akkwakultura

Or. en

Emenda 497
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-
sostenibbiltà, il-kontribuzzjoni għas-sigurtà 
tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-

1. L-akkwakultura hija, u għandha tibqa’, 
ta’ importanza nazzjonali. Madankollu, 
bil-ħsieb li tiġi promossa s-sostenibbiltà u 
jingħata kontribut għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
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akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu u ċ-ċirkustanzi differenti relattivi 
madwar l-Unjoni kollha, għandhom 
jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet strateġiċi 
nazzjonali multiannwali u għandhom 
jimmiraw lejn:

Or. en

Emenda 498
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 499
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Bil-ħsieb li tiġi promossa s-sostenibbiltà 
u jingħata kontribut għas-sigurtà tal-ikel, 
it-tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi vinkolanti tal-Unjoni dwar 
prijoritajiet u miri komuni għall-ġestjoni u 
l-iżvilupp sostenibbli tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu u ċ-ċirkustanzi differenti relattivi
madwar l-Unjoni kollha, għandhom 
jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet strateġiċi 
nazzjonali multiannwali għall-Istati 
Membri li diġà għandhom jew jippjanaw 
li jiżviluppaw l-akkwakultura jew 
attivitajiet ta’ ragħa fl-ilma sal-2014.  
Dawn il-Pjanijiet għandhom ikunu 
konsistenti mal-Artikoli 2 u 3 u għandhom 
jimmiraw lejn:

Or. en

Emenda 500
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura organika u tat-tip 
b’sistema magħluqa u s-sostenn għall-
iżvilupp tagħha u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 501
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) prevenzjoni tad-degradazzjoni tal-
ambjent tal-baħar

Or. en

Emenda 502
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) żgurar li l-attivitajiet tal-
akkwakultura jkunu konsistenti mal-
Artikoli 2 u 3;

Or. en

Emenda 503
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju, skont il-Politika tal-UE 
dwar il-Ġestjoni taż-Żoni Kostali u l-
Ippjanar tal-Ispazju Marittimu.

Or. en
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Emenda 504
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) żgurar tas-sostenibilità tas-settur mil-
lat ambjentali, soċjali u ekonomiku;

Or. el

Emenda 505
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) valutazzjoni tal-impatti ambjentali 
tal-akkwakultura u tal-attivitajiet ta’ 
ragħa fl-ilma.

Or. en

Emenda 506
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) żgurar ta’ prodotti sikuri u tajbin 
għas-saħħa.

Or. el

Emenda 507
Linda McAvan
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għal attivitajiet ta’ akkwakultura 
sostenibbli fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li jiġi promoss l-iżvilupp tal-akkwakultura f’dawn il-pjanijiet.

Emenda 508
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli ta’ 
attivitajiet ta’ akkwakultura jew ta’ ragħa 
fl-ilma fuq it-territorju tagħhom sal-2014.

Or. en

Emenda 509
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali għandhom jimmiraw b'mod 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali għandhom jiffukaw fuq li jippromwovu akkwakultura 
sostenibbli u li jiżguraw li l-kwestjonijiet jiġu indirizzati għalkollox.

Emenda 510
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji, 
b’konċentrazzjoni fuq l-akkwakultura 
organika;

Or. en

Emenda 511
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju, skont il-Politika tal-UE 
dwar il-Ġestjoni taż-Żoni Kostali u l-
Ippjanar tal-Ispazju Marittimu.

Or. en

Emenda 512
Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) indikaturi għas-sostenibbiltà ambjentali, 
ekonomika u soċjali, is-sikurezza tal-ikel, 
is-saħħa u l-benesseri tal-annimali, l-
ambjent sostenibbli;

Or. en

Emenda 513
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
ta’ akkwakultura jkunu konformi 
għalkollox mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti tal-UE;

Or. en

Emenda 514
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) integrazzjoni mal-Istrateġija tal-UE 
għal Akkwakultura Sostenibbli, mal-
politiki ambjentali tal-UE (Direttiva 
2008/56/KE, 1992/33/KEE , 2009/145/KE, 
Direttiva 2000/60/KE) u l-indirizzar tal-
kwestjonijiet tal-integrazzjoni tal-
akkwakultura fl-ippjanar tal-ispazju 
marittimu Natura 2000 u l-MPAs;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-azjend tal-akkwakultura jeħtieġu li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali kollha tal-
UE, kif ukoll l-istrateġija eżistenti għall-Akkwakultura Sostenibbli, bil-għan li jiġi żgurat li l-
objettivi tas-sostenibilità u tal-istatus ambjentali tajjeb tal-ilma jintlaħqu.

Emenda 515
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) valutazzjoni ta' effetti transkonfinali 
oħra li jista' jkun hemm fuq Stati Membri 
ġirien, standardizzazzjoni u konsistenza 
tad-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali (VIA) bil-għan li 
jitnaqqsu l-impatti ambjentali u l-effetti 
tat-tibdil tal-klima.

Or. en

Emenda 516
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) valutazzjoni ta' effetti oħra li jista' jkun 
hemm tal-attivitajiet tal-akkwakultura fuq 
ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-
ekosistemi tal-baħar f’dak l-Istat Membru 
jew fuq Stati Membri ġirien.

Or. en
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Emenda 517
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-ħtieġa li jkun hemm R u Ż 
innovattivi biex jappoġġjaw il-
modernizzazzjoni u l-integrazzjoni 
sostenibbli ma industriji oħra pereżempju 
l-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp huma essenzjali biex l-akkwakultura tkun tista’ tittieħed lejn il-livelli li 
jmiss tas-sostenibilità u biex jistnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi. Ir-riċeka u l-
iżvilupp se jappoġġjaw, pereżempju, l-avvanzi li jsiru fir-riċirkulazzjoni tas-sistemi tal-
akkwakultura u fit-tnaqqis kemm jista’ jkun tar-rekwiżit  ta' ilma għall-azjenda tat-trobbija.

Emenda 518
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) garanzija tas-sikurezza tal-ikel, tas-
saħħa tal-annimali u tal-benesseri tal-
annimali.

Or. en

Emenda 519
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt db (ġdid)



PE485.857v01-00 108/118 AM\895363MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) il-ħtieġa li jkun hemm qbil dwar 
standards komuni ta’ produzzjoni u ta’ 
tikkettar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jridu li jiżguraw li l-ħut li jikkunsmaw huwa sostenibbli, u għalhekk jeħtieġu li 
jkun hemm standards komuni ta' produzzjoni u tikkettar.

Emenda 520
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) garanzija li jintuża għalf sostenibbli.

Or. en

Emenda 521
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) rekwiżiti għall-ġestjoni koerenti ta’ 
akkwakultura bbażata fuq il-qbid u tal-
istokkijiet selvaġġi relatati liema rekwiżiti 
jiżguraw is-sostenibilità fiż-żewġ fażijiet 
tal-produzzjoni li jimmiraw għat-tneħħija 
progressiva fażi fażi ta' din it-tip ta' 
attività.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-akkwakultura bbażata fuq il-qbid hija relattivament ġdida u tista’ tkun insostenibbli fejn din 
tikkostitwixxi riskju ta’ tnaqqis sinifikanti fil-popolazzjonijiet selvaġġi peress li tiddependi 
mill-popolazzjonijiet selvaġġi għall-ħut li jkun wasal biex ibid. Jinħtieġu regolamenti ċari u 
aġġornati, kif ukoll l-iżvilupp ta’ metodoloġiji ġodda biex il-ħut selvaġġ ikun jista’ 
jirriproduċi waqt li hu maqbud u b’hekk din l-attività titneħħa f'sensiela ta' fażijiet. 

Emenda 522
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rekwiżit li jintuża għalf sostenibbli, 
il-potenzjal li jintużaw prodotti sekondarji 
ġejjin mill-annimali u l-iżvilupp ta’ 
alternattivi għad-dqiq u ż-żejt tal-ħut;

Or. en

Emenda 523
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Parti 10 – Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 525
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 10 – Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 526
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 10 – Artikolu 48 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 527
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għall-Istati Membri għandha tkun 
trasparenti u bl-obbligu li jingħata 
rendikont tagħha b’tagħrif dettaljat u 
f’waqtu dwar l-objettivi u l-
amministrazzjoni tal-għajnuna 
finanzjarja, inklużi l-baġits u l-
valutazzjonijiet relevanti, li pubblikament 
disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib tat-trasparenza

Emenda 528
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 50 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 529
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 50 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Unjoni għandha tiżgura l-iżvelar 
pubbliku ta’ tagħrif dettaljat u f’waqtu 
dwar l-użu tal-għajnuna finanzjarja, 
inklużi l-baġits u l-valutazzjonijiet 
relevanti.

Or. en

Emenda 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 50 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-għajnuna finanzjarja għal miżuri 
relatati mal-bastimenti jew mat-tagħmir 
għandha tingħata bil-kundizzjoni li l-
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Istati Membri jkunu qed jagħmlu sforzi 
biex jilħqu bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd 
u l-opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 34(1). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni adegwata tal-kapaċità ta’ flotta hija prekundizzjoni għal infiq b’miri speċifiċi 
fil-bastimenti.  In-nuqqas ta’ tali valutazzjoni huwa waħda mir-raġunijiet prinċipali għall-
modernizzazzjoni kontroproduttiva ta’ bastimenti u tagħmir li huma mmirati għal stokkijiet 
ta’ ħut li huma mnaqqsa ħafna.

Emenda 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi li jiksru serjament ir-regoli tal-PKS għandhom iħallsu lura, l-ammont totali jew
parzjali, tal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni mogħtija preċedentement.
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Emenda 532
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata 
biss jekk ma jkun ġie kommess l-ebda ksur
serju mill-operatur ikkonċernat sa perjodu 
ta' 5 snin qabel id-data tal-applikazzjoni 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma meħtieġa diżinċentivi qawwija biex l-operaturi jiġu skuraġġiti milli jiksru l-liġi. Żmien 
ta' 5 snin huwa deterrent aktar qawwi. Kwalunkwe ksur ta' liġi għandu jiġi penalizzat, mhux 
biss dak li jinvolvi sanzjonijiet diretti.

Emenda 533
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 534
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata 
biss jekk ma tkun ġiet imposta l-ebda 
sanzjoni għal ksur serju lill-operatur 
ikkonċernat sa perjodu ta' mill-inqas 5 snin
qabel id-data tal-applikazzjoni għall-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 535
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 536
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 12 – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Huma stabbiliti Kunsilli Konsultattivi 
għal kull qasam ta' kompetenza stipulat fl-

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

Anness III, sabiex jippromwovu 
rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet 
interessati kollha, inklużi r-rappreżentanti 
mis-settur tas-sajd, l-industrija tal-
ipproċessar, ix-xjenzjati, l-awtoritajiet 
lokali, l-NGOs, l-aġenziji tal-kontroll u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u sabiex 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3.

Or. en

Emenda 537
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 12 – Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 538
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Parti 13 – Artikolu 56 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni ta' kull sena għandha 
tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, fejn tgħid kif il-proposta 
tagħha skont l- {Artikolu 43(3)TFUE} 
dwar il-qabdiet permessi totali, u d-



AM\895363MT.doc 117/118 PE485.857v01-00

MT

deċiżjoni tal-Kummissjoni f’dan ir-
rigward, jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-
objettiv tal-UE li terġa’ ġġib kif kienu u 
żżomm kif inhuma l-popolazzjonijiet tal-
ispeċijiet li s-sajd tagħhom jaqbeż il-livelli 
li jistgħu jipprovdu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 539
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Parti 14 – Artikolu 57 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-Regolament (KE) Nru 199/2008 
huwa mħassar.

imħassar

Or. en

Emenda 540
Peter van Dalen

Proposta għal regolament
Parti 14 – Artikolu 57 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1288/2009, ‘3(inklużi 3(1)-3(2)),’ 
għandu jitħassar.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għas-sajd bil-pulsazzjoni skont din id-deroga hija restrittiva wisq. 

Emenda 541
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 14 – Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 542
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness 3 – tabella - notazzjoni ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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


