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Emenda 22
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan 
multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-
Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dan l-istokk

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan 
multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-
Baltiku u għas-sajd li jiġġestixxi dan l-
istokk

Or. en

Emenda 23
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-parir xjentifiku riċenti tal-Kunsill 
Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-
Baħar (ICES) u tal-Kumitat Xjentifiku, 
Tekniku u Ekonomiku dwar is-Sajd 
(STECF) jisħaq li ċerti stokkijiet tas-
salamun tax-xmajjar tal-Baltiku jaqgħu 
barra mil-limiti bijoloġiċi sikuri u li 
għandu jiġi żviluppat pjan multiannwali 
fuq livell Ewropew.

(2) Il-parir xjentifiku riċenti tal-Kunsill 
Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-
Baħar (ICES) u tal-Kumitat Xjentifiku, 
Tekniku u Ekonomiku dwar is-Sajd 
(STECF) jisħaq li ċerti stokkijiet tas-
salamun tax-xmajjar tal-Baltiku jaqgħu 
barra mil-limiti bijoloġiċi sikuri, li l-
istokkijiet tas-salamun f'madwar tletin 
xmara li jiżbukkaw fil-Baltiku jinsabu 
mhedda u li għandu jiġi żviluppat pjan 
multiannwali fuq livell Ewropew. 

Or. lt

Emenda 24
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-Artikolu 3(1)(d) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
l-Unjoni għandha l-kompetenza esklussiva 
għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar. Peress li s-salamun huwa speċi 
anadroma, il-konservazzjoni tal-istokkijiet 
tal-baħar tas-salamun tal-Baltiku ma tistax 
tinkiseb fin-nuqqas ta’ miżuri li jittieħdu 
sabiex ikunu mħarsa dawn l-istokkijiet 
matul il-ħajja tagħhom fix-xmara. 
Ghaldaqstant, dawn il-miżuri huma koperti 
wkoll bil-kompetenza esklussiva tal-Unjoni 
sabiex jiżguraw il-konservazzjoni effettiva 
tal-ispeċijiet tal-baħar matul iċ-ċiklu
migratorju kollu tagħhom u għandhom jiġu 
indirizzati fil-pjan multiannwali.

(3) Skont l-Artikolu 3(1)(d) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
l-Unjoni għandha l-kompetenza esklussiva 
għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar. Peress li s-salamun huwa speċi 
anadroma, il-konservazzjoni tal-istokkijiet 
tas-salamun tal-Baltiku ma tistax tinkiseb 
mingħajr tneħħija gradwali ta' sajd ta' 
stokkijiet imħallta ta' salamun, lanqas ma 
tista' tinkiseb fin-nuqqas ta’ miżuri li 
jittieħdu sabiex ikunu mħarsa dawn l-
istokkijiet matul il-ħajja tagħhom fix-
xmara. Ghaldaqstant, dawn il-miżuri huma 
koperti wkoll bil-kompetenza esklussiva 
tal-Unjoni sabiex jiżguraw il-
konservazzjoni effettiva tal-ispeċijiet tal-
baħar matul iċ-ċiklu migratorju kollu 
tagħhom u għandhom jiġu indirizzati fil-
pjan multiannwali.

Or. fi

Emenda 25
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa, telenka s-salamun 
bħala speċi ta’ interess għall-Unjoni 
Ewropea u l-miżuri meħuda għandhom 
jitfasslu skont din id-Direttiva sabiex ikun 
żgurat li l-isfruttar tagħhom ikun 
kompatibbli ma’ status favorevoli ta’ 
konservazzjoni. Għalhekk hemm il-ħtieġa 
sabiex jiġi żgurat li l-miżuri biex ikun 
protett is-salamun, li jittieħdu skont dan ir-
Regolament, ikunu konsistenti u koordinati 
ma’ dawk meħuda skont id-Direttiva 

(4) Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa, telenka s-salamun 
bħala speċi ta’ interess għall-Unjoni 
Ewropea u l-miżuri meħuda għandhom 
jitfasslu skont din id-Direttiva sabiex ikun 
żgurat li l-isfruttar tagħhom ikun 
kompatibbli ma’ status favorevoli ta’ 
konservazzjoni. Għalhekk hemm il-ħtieġa 
sabiex jiġi żgurat li l-miżuri biex ikun 
protett is-salamun, li jittieħdu skont dan ir-
Regolament, ikunu konsistenti u koordinati 
ma’ dawk meħuda skont id-Direttiva 
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msemmija. msemmija. Sabiex ikun hemm tkabbir 
sostenibbli ta' stokkijiet ta' salamun, 
jeħtieġ li jitneħħa gradwalment is-sajd 
għal stokkijiet imħallta ta' salamun u dan 
jiġi sostitwit b'sajd separat għal kull stokk. 
Il-projbizzjoni ta' sajd tal-konz bl-
imrejkba hu mod tajjeb ferm biex itejjeb l-
istokkijiet tas-salamun, għaliex dan 
inaqqas ir-rimi ta' salamun żgħir.

Or. fi

Emenda 26
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' 
rappurtar impreċiż ta' qabdiet ta' trota tal-
baħar jew ta' salamun, jeħtieġ ikun hemm 
daqsijiet minimi għall-ħatt għal dawn l-
ispeċijiet, fil-kuntest tal-applikazzjoni tar-
Regolamenti tal-KE, i.e. daqs minimu 
għall-ħatt ta' 60 cm għas-salamun u ta' 
50 cm għat-trota tal-baħar.

Or. en

Emenda 27
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Madankollu, peress li r-rilaxxi tas-
salamun bħalissa jistgħu jkunu obbligatorji 
f’ċerti Stati Membri, u sabiex l-Istati 
Membri jingħataw żmien biżżejjed biex 
jaġġustaw ruħhom għal dawn ir-rekwiżiti, 

(14) Madankollu, peress li r-rilaxxi tas-
salamun bħalissa jistgħu jkunu obbligatorji 
f’ċerti Stati Membri, u sabiex l-Istati 
Membri jingħataw żmien biżżejjed biex 
jaġġustaw ruħhom għal dawn ir-rekwiżiti, 
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ir-rilaxxi tas-salamun għajr l-istokkjar u l-
istokkjar mill-ġdid dirett għandhom 
jibqgħu awtorizzati matul perjodu 
tranżitorju ta’ seba’ snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

ir-rilaxxi tas-salamun għajr l-istokkjar u l-
istokkjar mill-ġdid dirett għandhom 
jibqgħu awtorizzati matul perjodu 
tranżitorju ta’ għaxar snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

Or. lt

Emenda 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Parti sostanzjali tal-bastimenti kostali 
li jistadu għas-salamun huma inqas minn 
10 m fit-tul. Għal din ir-raġuni l-użu ta’ 
ġurnal ta’ abbord tas-sajd kif previst bl-
Artikolu 14 u n-notifika minn qabel kif 
previst bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 għandhom jiġu estiżi biex 
ikopru l-bastimenti kollha.

(16) Parti sostanzjali tal-bastimenti kostali 
li jistadu għas-salamun huma inqas minn 
10 m fit-tul. Għal din ir-raġuni l-użu ta’ 
ġurnal ta’ abbord tas-sajd kif previst bl-
Artikolu 14 u n-notifika minn qabel kif 
previst bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 għandhom jiġu estiżi biex 
ikopru l-bastimenti kummerċjali tas-sajd u 
tas-servizz kollha użati għas-sajd bil-qasba 
u tipi oħra ta' sajd.

Or. en

Emenda 29
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex ikun hemm dejta aħjar u aktar 
xjentifika dwar l-istokk tas-salamun 
għandu jiġi awtorizzat l-elettrosajd.

(18) Biex ikun hemm dejta aħjar u aktar 
xjentifika tas-salamun għandha tiġi 
analizzata l-possibilità tal-elettrosajd.

Or. en
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Emenda 30
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) sajd kummerċjali fil-Baħar Baltiku u fix-
xmajjar magħqudin miegħu fit-territorju 
tal-Istati Membri (minn hawn’il quddiem 
imsejħa l-Istati Membri kkonċernati);

a) sajd kummerċjali u bastimenti tas-
servizz fil-Baħar Baltiku u fix-xmajjar 
magħqudin miegħu fit-territorju tal-Istati 
Membri (minn hawn’il quddiem imsejħa l-
Istati Membri kkonċernati); 

Or. lt

Emenda 31
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku fejn tali sajd jitwettaq permezz ta’ 
bastimenti tas-servizz.

imħassar

Or. en

Emenda 32
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku fejn tali sajd jitwettaq permezz ta’ 
bastimenti tas-servizz.

(b) sajd rikreattiv għas-salamun fl-Istati 
Membri kkonċernati, fejn għandu impatt 
sinifikanti.

Or. en
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Emenda 33
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku fejn tali sajd jitwettaq permezz ta’ 
bastimenti tas-servizz.

b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku u fi xmajjar fit-territorji tal-Istati 
Membri li jiżbukkaw fil-Baltiku;

Or. lt

Emenda 34
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "stokk tas-salamun tal-Baltiku" tfisser l-
istokkijiet kollha tas-salamun fil-Baħar 
Baltiku u fix-xmajjar tal-Baltiku, kemm 
selvaġġi kif ukoll dawk imrobbija;

(c) "stokkijiet tas-salamun tal-Baltiku" 
tfisser l-istokkijiet kollha tas-salamun fil-
Baħar Baltiku u fix-xmajjar tal-Baltiku, 
kemm selvaġġi kif ukoll dawk imrobbija;

Or. fi

Emenda 35
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) "qabdiet totali permissibbli" (TAC) 
tfisser il-kwantità ta’ salamun tal-Baltiku li 
tista’ tittieħed u tinħatt l-art mill-istokk kull 
sena.

(k) "qabdiet totali permissibbli" (TAC) 
tfisser il-kwantità ta’ salamun tal-Baltiku li 
tista’ tittieħed u tinħatt l-art minn sajd 
kummerċjali fil-Baħar Baltiku kull sena.
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Or. en

Emenda 36
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-istokk tas-salamun tal-Baltiku jiġi 
sfruttat b’mod sostenibbli skont il-
prinċipju tar-rendiment massimu 
sostenibbli;

a) l-istokk tas-salamun tal-Baltiku jiġi 
ġestit b’mod sostenibbli skont il-prinċipju 
tar-rendiment massimu sostenibbli;

Or. en

Emenda 37
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li 
jkunu laħqu l-50% tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għandha tilħaq il-75 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) għal kull 
xmara fi żmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li 
jkunu laħqu l-50% tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għandha tilħaq il-massimu tal-kapaċità tal-
produzzjoni realistikament possibbli tas-
salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
(smolt) għal kull xmara fi żmien ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 38
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li ma 
jkunux laħqu il-50 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
selvaġġ għandha tilħaq il-50 % tal-kapaċità 
tal-produzzjoni potenzjali tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għal kull xmara fi żmien ħames snin u 
75 % fi żmien għaxar snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li ma 
jkunux laħqu il-50 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
selvaġġ għandha tilħaq il-50 % tal-kapaċità 
tal-produzzjoni potenzjali tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għal kull xmara fi żmien ħames snin u l-
massimu realistikament possibbli tal-
produzzjoni tas-salamun żgħir fi żmien 
għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 39
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-produzzjoni tas-
salamun żgħir selvaġġ li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) għandha tinżamm f’livell ta’
mill-inqas 75 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) f’kull 
xmara tas-salamun selvaġġ.

3. Wara għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-produzzjoni tas-
salamun żgħir selvaġġ li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) għandha tinżamm f’livell 
massimu tal-kapaċità tal-produzzjoni 
realistikament possibbli tas-salamun żgħir 
li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) f’kull 
xmara tas-salamun selvaġġ.

Or. en
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Emenda 40
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun fix-xmajjar tas-salamun selvaġġ 
m’għandhomx jaqbżu l-livell li 
jikkorrispondi għar-rata tal-mortalità mis-
sajd imsemmija fil-paragrafu 2.

imħassar

2. Ir-rata ta’ mortalità mis-sajd għall-
istokkijiet tas-salamun fix-xmajjar tas-
salamun selvaġġ għandha tkun 
speċifikata minn kull Stat Membru skont 
il-miri stipulati fl-Artikolu 5 u l-
opinjonijiet esperti tal-STECF u l-ICES u 
għandha tiġi rivalutata regolarment minn 
dawk l-entitajiet meta tkun disponibbli 
aktar dejta jew jinbidlu l-karatteristiċi tax-
xmara. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-kapaċità potenzjali ta’ 
produzzjoni tas-salamun żgħir li jgħaddi 
għall-ilma baħar (smolt) kif ikkalkulat 
għal kull xmara mill-ICES abbażi ta’ 
parametri speċifiċi rilevanti tax-xmara u 
rivalutata regolarment minn dik l-entità 
meta tkun disponibbli aktar informazzjoni 
jew jinbidlu l-karatteristiċi tax-xmara.
3. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jippubblikaw ir-rata tal-mortalità mis-sajd 
fix-xmajjar tas-salamun selvaġġ u t-TAC 
għas-salamun korrispondenti fuq il-parti 
aċċessibbli għall-pubbliku tal-websajt 
uffiċjali tagħhom stabbilita skont l-
Artikolu 114 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 sa mhux aktar tard minn 
sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, u dawn għandhom jiġu 
riveduti kull sena. 
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4. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
tliet snin il-kompattibbiltà u l-effikaċja 
tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri 
skont dan l-Artikolu abbażi tal-għanijiet u 
l-miri stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 26 biex tispeċifika miżuri dwar 
ir-rata tal-mortalità mis-sajd u/jew it-TAC 
korrispondenti fix-xmajjar tas-salamun 
selvaġġ u/jew l-għeluq tas-sajd 
ikkonċernat, jekk l-Istati Membri 
kkonċernati ma jippubblikawx miżuri 
bħal dawn skont il-paragrafi 1, 2 u 3 fiż-
żmien ta' skadenza stipulata wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 26 biex tispeċifika miżuri dwar 
ir-rata ta’ mortalità mis-sajd u/jew it-TAC 
korrispondenti fix-xmajjar tas-salamun 
selvaġġ u/jew l-għeluq tas-sajd 
ikkonċernat, jekk, abbażi tal-valutazzjoni 
mwettqa skont il-paragrafu 4, il-miżuri 
tal-Istat Membru ma jitqisux kompatibbli 
mal-għanijiet u l-miri stipulati fl-
Artikoli 4 u 5 jew ma jitqisux bħala li 
jilħqu dawn l-għanijiet u miri.
7. Il-miżuri adottati mill-Kummissjoni 
għandhom jimmiraw lejn l-iżgurar li l-
għanijiet u l-miri stipulati fl-Artikoli 4 u 5 
jintlaħqu. Hekk kif jiġi adottat l-att 
delegat mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-
Istat Membru għandhom jieqfu japplikaw.

Or. en

Emenda 41
Justas Vincas Paleckis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-miżuri adottati mill-Kummissjoni 
għandhom jimmiraw lejn l-iżgurar li l-
għanijiet u l-miri stipulati fl-Artikoli 4 u 5 
jintlaħqu. Hekk kif jiġi adottat l-att delegat 
mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-Istat 
Membru għandhom jieqfu japplikaw.

7. Il-miżuri adottati mill-Kummissjoni 
għandhom jimmiraw lejn l-iżgurar li l-
għanijiet u l-miri stipulati fl-Artikoli 4 u 5 
jintlaħqu. Hekk kif jiġi adottat l-att delegat 
mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-Istat 
Membru għandhom jieqfu japplikaw.
Sabiex ikun hemm sajd sostenibbli, 
għandhom jissaħħu l-fiduċja kif ukoll il-
metodi ta' komunikazzjoni bejn il-
partijiet.

Or. en

Emenda 42
Justas Vincas Paleckis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-miżuri meħuda biex jirkupraw l-
integrità ġenetika u d-diversità tas-
salamun Baltiku m'għandhomx 
jaffettwaw il-kundizzjonijiet ekonomiċi u 
soċjali tar-reġjuni tas-sajd b'mod eċċessiv.  

Or. en

Emenda 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun li jgħix fil-baħar m’għandhiex 
taqbeż il-livell li jikkorrispondi għar-rata 

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun li jgħix fil-baħar m’għandhiex 
taqbeż il-livell li jikkorrispondi għar-rata 
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tal-mortalità mis-sajd ta’ 0.1. tal-mortalità mis-sajd ta’ 0.25.

Or. en

Emenda 44
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sajd għas-salamun li jseħħ fil-baħar lil 
hinn mil-linji ta' bażi għandu jitneħħa 
gradwalment. Is-sajd għas-salamun 
għandu jitnaqqas b'50% fi żmien tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
għandu jkun projbit fi żmien erba' snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sajd għal stokk imħallat tas-salamun mhux sostenibbli u għalhekk għandu jieqaf 
kompletament wara perjodu ta' tranżizzjoni.

Emenda 45
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun li jgħix fil-baħar m’għandhiex 
taqbeż il-livell li jikkorrispondi għar-rata 
tal-mortalità mis-sajd ta’ 0.1.

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun li jgħix fil-baħar m’għandhiex 
taqbeż il-livell li jikkorrispondi għar-rata 
tal-mortalità mis-sajd ta’ 0.1.

Is-sajd għas-salamun li jsir fix-xmajjar u 
fl-ibħra fil-limiti tal-linji ta' bażi għandu 
jitnaqqas fi żmien sitt snin mid-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament u għandha 
ssir valutazzjoni fi żmien tmin snin mid-
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dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Sabiex il-popolazzjoni tas-salamun 
selvaġġ tkun tista' tikber lil hinn mil-
livelli tal-ogħla rendimenti sostenibbli il-
qbid tas-salamun fil-perjodu ta' 
riproduzzjoni għandu jiġi projbit fiż-żoni 
naturali ta' riproduzzjoni.

Or. en

Emenda 46
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tal-kwota nazzjonali mill-bastimenti 
tas-servizz

L-użu tal-kwota nazzjonali mill-bastimenti 
tas-servizz u s-sajd rikreattiv

Or. en

Emenda 47
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-salamun li jinqabad mill-baħar 
permezz ta’ bastimenti tas-servizz għandu 
jingħadd mal-kwota nazzjonali.

1. Is-salamun li jinqabad mill-baħar 
permezz ta’ bastimenti tas-servizz u minn 
sajd rikreattiv fil-kosta jew max-xmajjar 
għandu jingħadd mal-kwota nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sajd rikreattiv mhux inkluż fil-kalkolu tal-kwota tas-sajd attwali u dan għandu wkoll ikun 
rappurtat u regolat fuq livell nazzjonali.
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Emenda 48
Jolanta Emilia Hibner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Daqs minimu tal-ħut għas-salamun u 
t-trota tal-baħar li jinħatt. Id-daqs 
minimu għall-ħatt għandu jkun ta' 60 cm 
għas-salamun u ta' 50 cm għat-trota tal-
baħar.

Or. en

Emenda 49
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li ma 
jkunux laħqu l-50 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jistabbilixxu sa mhux aktar tard 
minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament miżuri tekniċi ta’ 
konservazzjoni.

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li ma 
jkunux laħqu l-50 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jistabbilixxu, iżommu u, jekk 
meħtieġ, itejbu l-miżuri tekniċi nazzjonali 
eżistenti ta' konservazzjoni sa mhux aktar 
tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 50
Riikka Manner

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

1. L-istokkjar tas-salamun jista’ jsir biss fi 
xmara tas-salamun selvaġġ. L-għadd ta’ 
salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
(smolt) li jiġi rilaxxat m’għandux jaqbeż il-
kapaċità tal-produzzjoni potenzjali stmata 
tas-salamun żgħir tax-xmara.

1. L-istokkjar tas-salamun jista’ jsir biss fi 
xmara tas-salamun selvaġġ u, wara 
perjodu ta' tranżizzjoni, anke f'estwarji. 
L-għadd ta’ ħut li għadu kif faqqas li 
jgħaddi għall-ilma baħar (fry) li jiġi 
rilaxxat m’għandux jaqbeż il-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali stmata tas-salamun 
żgħir tax-xmara.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni obbligatorja ta' stokkjar fiha nnifisha ma ssolvix il-problema tal-istokkijiet tal-
ħut, għaliex m'hemm x'juri li l-istokkjar tas-salamun jikkawża problemi sinifikanti lill-pool 
tal-ġeni tas-salamun selvaġġ. Miżuri altenattivi għall-istokkjar, bħal passaġġi għall-ħut u 
kumpens obbligatorju, għandhom jiġu żviluppati aktar, u fuq perjodu twil ta' żmien għandu 
jkun possibbli li l-istokkjar jiġi sostitwit b'dawn il-miżuri alterattivi.

Emenda 51
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiġi 
salvagwardjata d-diversità ġenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eżistenti ta’ ħut fix-xmara 
stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar.

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiġi 
salvagwardjata d-diversità ġenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eżistenti ta’ ħut fix-xmara 
stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar.
Ħut matur li jgħaddi għall-ilma baħar jiġi 
mill-istess baċin tax-xmara.

Or. en

Emenda 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiġi 
salvagwardjata d-diversità ġenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eżistenti ta’ ħut fix-xmara 
stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar.

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiġi 
salvagwardjata d-diversità ġenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eżistenti ta’ ħut fix-xmara 
stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar.
Salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
jiġi mill-eqreb xmara ta' salamun selvaġġ.

Or. en

Emenda 53
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 − punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xmara jkollha passaġġi tal-ilma 
migratorji ħielsa, kwalità ta’ ilma xierqa u 
ħabitat adattat għall-produzzjoni u t-tkabbir 
tas-salamun;

(a) ix-xmara, jew il-partijiet rispettivi 
tagħha, jkollha passaġġi tal-ilma migratorji 
ħielsa, kwalità ta’ ilma xierqa u ħabitat 
adattat għall-produzzjoni u t-tkabbir tas-
salamun;

Or. en

Emenda 54
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xmara jkollha passaġġi tal-ilma 
migratorji ħielsa, kwalità ta’ ilma xierqa u 

(a) hu possibbli għas-salamun li jbiddel il-
post fejn jgħix u ix-xmara jkollha kwalità 



AM\899182MT.doc 19/26 PE486.132v02-00

MT

ħabitat adattat għall-produzzjoni u t-tkabbir 
tas-salamun;

ta’ ilma xierqa u ħabitat adattat għall-
produzzjoni u t-tkabbir tas-salamun;

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Xmajjar tas-salamun maħduma mill-bniedem mhumiex ħielsa mill-ostakli, imma l-migrazzjoni 
tas-salamun tista' xorta waħda tkun possibli fihom, pereżempju bl-għajnuna ta' passaġġi 
għall-ħut.

Emenda 55
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Ħut matur li jgħaddi għall-ilma 
baħar jiġi mill-istess baċin tax-xmara.

Or. en

Emenda 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar jiġi mill-eqreb xmara ta' salamun 
selvaġġ.

Or. en

Emenda 57
Kārlis Šadurskis



PE486.132v02-00 20/26 AM\899182MT.doc

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stokkjar dirett mill-ġdid jista' jsir 
ukoll barra mix-xmajjar potenzjali tas-
salamun fil-qafas tal-metodoloġija 
stabbilita mill-ICES dwar it-Teknoloġiji 
tat-tgħammir u l-kundizzjonijiet għal 
stokkjar mill-ġdid biex jiġi jevita impatt 
negattiv ta' dan ir-rilaxx fuq 
popolazzjonijiet ta' salamun selvaġġ. 

Or. en

Emenda 58
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perjodu tranżitorju imħassar
Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa 7 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 59
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa 7 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 

Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa 15-il sena mid-dħul fis-seħħ 
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dan ir-Regolament. ta’ dan ir-Regolament.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Tranżizzjoni ta' seba' snin hi qasira wisq biex tippermetti li jiġu introdotti u żviluppati miżuri 
alternattivi.

Emenda 60
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa 7 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa 10 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. 

Or. lt

Emenda 61
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun għandhom iżommu ġurnal 
ta’ abbord għall-operazzjonijiet kollha 
tagħhom skont ir-regoli stabbiliti fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009.

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun għandhom iżommu ġurnal 
ta’ abbord għall-operazzjonijiet kollha 
tagħhom skont ir-regoli stabbiliti fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, minbarra meta bastiment 
li jtajjar bandiera ta' Stat Membru 
relevanti jkollu qabda annwali tas-
salamun ta' anqas minn 10 tunnellati, 
għandu tul totali ta' anqas minn 12-il 
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metru, jistad esklussivament fl-ilmijiet 
territorjali u ma jqattax aktar minn 24 
siegħa barra l-port.

Or. en

Emenda 62
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun għandhom iżommu ġurnal 
ta’ abbord għall-operazzjonijiet kollha 
tagħhom skont ir-regoli stabbiliti fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009.

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun, kif ukoll kaptani ta' 
bastimenti tas-sajd kummerċjali u 
bastimenti tas-servizz tal-Unjoni Ewropea 
użati għal sajd bil-qasba jew għal tipi 
oħra ta' sajd, għandhom iżommu ġurnal 
ta’ abbord għall-operazzjonijiet kollha 
tagħhom skont ir-regoli stabbiliti fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009.

Or. en

Emenda 63
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul li jkollhom abbord salamun u/jew trota 
tal-baħar għandhom jinnotifikaw lill-

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul li jkollhom abbord salamun u/jew trota 
tal-baħar għandhom jinnotifikaw lill-
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awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-bandiera tagħhom, immedjatament wara 
t-tlestija tal-operazzjoni tas-sajd, bl-
informazzjoni elenkata fl-Artikolu 17(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-bandiera tagħhom, immedjatament wara 
t-tlestija tal-operazzjoni tas-sajd, bl-
informazzjoni elenkata fl-Artikolu 17(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, 
minbarra meta bastiment li jtajjar 
bandiera ta' Stat Membru relevanti jkollu 
qabda annwali tas-salamun ta' anqas 
minn 10 tunnellati, għandu tul totali ta' 
anqas minn 12-il metru, jistad 
esklussivament fl-ilmijiet territorjali u ma 
jqattax aktar minn 24 siegħa barra l-port.

Or. en

Emenda 64
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul li jkollhom abbord salamun u/jew trota 
tal-baħar għandhom jinnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-bandiera tagħhom, immedjatament wara 
t-tlestija tal-operazzjoni tas-sajd, bl-
informazzjoni elenkata fl-Artikolu 17(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd kummerċjali u bastimenti tas-
servizz li jużaw sajd bil-qasba jew tipi 
oħra ta' sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom abbord salamun 
u/jew trota tal-baħar għandhom 
jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-bandiera tagħhom, 
immedjatament wara t-tlestija tal-
operazzjoni tas-sajd, bl-informazzjoni 
elenkata fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009.

Or. en

Emenda 65
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Obbligi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
u fl-Artikolu 18 m'għandhomx japplikaw 
għal bastimenti tas-servizz tal-Istati 
Membri, li l-qabda annwali ta' salamun 
tagħhom tkun inqas minn 10 tunnellati. 
F'dawn il-każi is-sajd għas-salamun 
għandu jkun sorveljat u d-dejta miġbura 
bi qbil mal-Artikolu 55 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009.

Or. en

Emenda 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-konformità mar-regoli dwar l-użu tal-
kwoti, l-awtorizzazzjoni għall-attività u d-
dikjarazzjoni tal-qbid mill-bastimenti tas-
servizz;

b) il-konformità mar-regoli dwar l-użu tal-
kwoti, l-awtorizzazzjoni għall-attività u d-
dikjarazzjoni tal-qbid mill-bastimenti tas-
servizz u sajd rikreattiv li juża rkaptu fiss u 
sajd rikreattiv li juża kull tip ta' rkaptu;

Or. en

Emenda 67
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-ġbir tad-dejta kull 
grupp ta’ salamun żgħir fix-xmajjar kollha 
tas-salamun selvaġġ jista’ jiġi mistħarreġ 

1. Wara valutazzjoni tal-impatt li jkollha 
riżultati pożittivi, għall-finijiet tal-ġbir tad-
dejta kull grupp ta’ salamun żgħir fix-
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permezz tal-elettrosajd qabel ma jgħaddi 
mill-ilma ħelu għall-ilma baħar 
(smoltification).

xmajjar kollha tas-salamun selvaġġ jista’ 
jiġi mistħarreġ permezz tal-elettrosajd 
qabel ma jgħaddi mill-ilma ħelu għall-ilma 
baħar (smoltification).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-effetti ħżiena li l-elettrosajd għandu fuq speċijiet differenti, hu xieraq li ssir 
valutazzjoni tal-impatt qabel jiġi applikat dan it-tip ta' metodu għall-ġbir tad-dejta dwar 
speċijiet fil-periklu bħas-Salmonidae speċifiċi. L-effetti ħżiena tal-elettrosajd jinkludu 
korrimenti, tkabbir ritardat, u tibdil fl-imġiba u kapaċità anqas li jkollhom il-friegħ b'suċċess.

Emenda 68
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ix-xmajjar żgħar tas-salamun ma jissodisfawx il-kriterji ta' xmajjar tas-salamun 
selvaġġ kif stabbilit fil-proposta minħabba li l-popolazzjoni tagħhom hi ferm żgħira, ir-
riproduzzjoni tas-salamun ma ssirx kull sena u ma teżistix dejta storika dwarhom.

Emenda 69
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
joħroġ formola uffiċjali li trid timtela bħala 
dikjarazzjoni tal-qbid għall-bastimenti tas-
servizz tiegħu. Din il-formola għandu 

Sabiex tiġi limitata t-tneħħija mhux 
magħrufa u mhux regolata ta' salamun 
mill-baħar jew ir-rimi sostanzjali, kull Stat 
Membru kkonċernat għandu joħroġ 
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jkollha bħala minimu l-informazzjoni li 
ġejja:

formola uffiċjali li trid timtela bħala 
dikjarazzjoni tal-qbid għall-bastimenti tas-
servizz tiegħu. Din il-formola għandu 
jkollha bħala minimu l-informazzjoni li 
ġejja:

Or. en


