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Emenda 16
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni hija impenjata li timplimenta 
r-Riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, b’mod 
partikolari r-Riżoluzzjonijiet 61/105 u 
64/72, li permezz tagħhom l-Istati u l-
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd huma mitluba jiżguraw il-
protezzjoni tal-ekosistemi vulnerabbli tal-
baħar fond mill-impatt distruttiv tal-irkapti 
tas-sajd tal-qiegħ, kif ukoll l-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut tal-baħar 
fond.

(2) L-Unjoni hija impenjata li timplimenta 
r-Riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, b’mod 
partikolari r-Riżoluzzjonijiet 61/105 u 
64/72, li permezz tagħhom l-Istati u l-
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd huma mitluba jiżguraw il-
protezzjoni tal-ekosistemi vulnerabbli tal-
baħar fond mill-impatt distruttiv tal-irkapti 
tas-sajd tal-qiegħ, kif ukoll l-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut tal-baħar 
fond. Barra minn hekk, l-Unjoni għandha 
taġixxi bħala mexxejja fl-istabbiliment u 
l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' 
governanza tajba għall-ġestjoni 
sostenibbli tas-sajd fil-baħar fond fi ħdan 
il-fora internazzjonali f’konformità mar-
riżoluzzjonijiet tal-UNGA u l-FAO 
adottati f’dan ir-regolament.

Or. en

Emenda 17
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 
L-Unjoni tinnota b’mod partikolari l-
paragrafu 83(a) tar-Riżoluzzjoni 61/105 
tal-UNGA u l-paragrafi 119(a) u 120 tar-
Riżoluzzjoni 64/72 tal-UNGA li jistiednu 
lill-Istati li taħt il-bnadar tagħhom hemm 
irreġistrati bastimenti biex ma 
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jawtorizzawx attivitajiet ta’ sajd tal-qiegħ 
qabel ma dawn ir-riżoluzzjonijiet ikunu 
ġew implimentati għalkollox, inkluż ir-
rekwiżit li jiġi vvalutat, abbażi tal-aqwa 
tagħrif xjentifiku disponibbli, jekk l-
attivitajiet individwali tas-sajd tal-qiegħ 
ikollhomx impatti avversi sinifikanti fuq l-
ekosistemi marini vulnerabbli.

Or. en

Emenda 18
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) 
Il-kapaċità tal-bastimenti li għandhom 
permessi għas-sajd fil-baħar fond ilha tiġi 
ristretta mill-2002 għall-kapaċità 
kumplessiva tal-bastimenti kollha li qabdu 
aktar minn 10 tunnellati ta' kwalunkwe 
taħlita ta’ speċijiet tal-baħar fond fi 
kwalunkwe waħda mis-snin 1998, 1999 
jew 2000. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni 
kkonkludiet li dan il-limitu tal-kapaċità 
ma kellu l-ebda effett pożittiv sostanzjali. 
Minħabba l-esperjenza tal-imgħoddi u n-
nuqqas ta’ dejta eżatta f’ħafna impriżi 
tas-sajd fil-baħar fond, huwa inadegwat li 
dawn l-impriżi tas-sajd jiġu ġestiti billi 
jsiru biss limiti fuq l-isforz.

Or. en

Emenda 19
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-bastimenti li għandhom fil-mira l-
ispeċijiet tal-baħar fond b'irkaptu ieħor tal-
qiegħ ma għandhomx jestendu l-medda tal-
operazzjoni tagħhom skont l-
awtorizzazzjoni tagħhom ġewwa l-ilmijiet 
tal-Unjoni, sakemm l-espansjoni ma tiġix 
ivvalutata bħala li ma għandhiex riskju 
sinifikanti ta’ impatt negattiv fuq l-
ekosistemi vulnerabbli tal-baħar.

(11) Il-bastimenti li għandhom fil-mira l-
ispeċijiet tal-baħar fond b'irkaptu ieħor tal-
qiegħ ma għandhomx jestendu l-medda tal-
operazzjoni tagħhom skont l-
awtorizzazzjoni tagħhom ġewwa l-ilmijiet 
tal-Unjoni, sakemm l-espansjoni ma tiġix 
ivvalutata bħala li ma għandhiex riskju 
sinifikanti ta’ impatt negattiv fuq l-
ekosistemi vulnerabbli tal-baħar. Il-
valutazzjonijiet tal-impatt li jsiru f'dan is-
sens għandhom ikunu konformi mar-
rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 47 tal-
Linji Gwida għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-
Baħar Fond tal-2008 tal-FAO.

Or. en

Emenda 20
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a)
Huwa fundamentali li jiġu identifikati u 
delimitati b’mod rigoruż l-ekosistemi 
marini vulnerabbli li jiġġustifikaw status 
ta’ protezzjoni speċifiku u l-possibilità tal-
projbizzjoni tal-użu tal-irkapti tas-sajd li l-
aktar għandhom impatt fuq il-qiegħ tal-
baħar. Dan il-kompitu jirrikjedi tagħrif 
dettaljat dwar il-karatteristiċi fisjografiċi 
tal-qigħan tal-baħar u l-komunitajiet 
bijoloġiċi rispettivi, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ kampanji ta’ 
investigazzjoni ddestinati biex issir mappa 
ta' dettall fin tal-qigħan marini u biex 
jittieħdu kampjuni, jiġu identifikati u 
kkaratterizzati l-komunitajiet bentiċi 
assoċjati.
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Or. pt

Emenda 21
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) 
Minħabba n-natura mħallta tal-parti l-
kbira tas-sajd fil-baħar fond, l-
opportunitajiet tas-sajd għas-sajd fil-
baħar fond għandhom jiġu stabbiliti b’tali 
mod li jiżgura l-konservazzjoni fit-tul tal-
ispeċijiet l-aktar vulnerabbli li jinqabdu 
fiż-żoni tas-sajd involuti.

Or. en

Emenda 22
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-parir xjentifku jindika wkoll li l-
limiti tal-isforz tas-sajd huma strument 
xieraq għall-iffissar tal-opportunitajiet tas-
sajd għas-sajd fil-baħar fond. Fid-dawl tal-
fatt li fis-sajd fil-baħar fond hemm preżenti 
varjetà kbira ta’ rkapti u xejriet tas-sajd, u 
minħabba l-bżonn li jiġu żviluppati miżuri 
ta’ akkumpanjament biex jilqgħu għall-
punti dgħajfa f'termini ambjentali tas-sajd 
individwali, il-limiti tal-isforz tas-sajd 
jissostwixxu l-limiti tal-qbid biss fejn jista' 
jiġi żgurat li huma adattati għas-sajd 
speċifiku.

(13) Minħabba n-nuqqas ta’ dejta preċiża 
fil-biċċa l-kbira tas-sajd fil-baħar fond u 
n-natura mħallta tal-biċċa l-kbira 
tagħhom, il-limiti tal-isforz tas-sajd 
għandhom jintużaw biss f’kumbinazzjoni 
mal-limiti tal-qabdiet għall-iffissar tal-
opportunitajiet tas-sajd għas-sajd fil-baħar 
fond. Fid-dawl tal-fatt li fis-sajd fil-baħar 
fond hemm preżenti varjetà kbira ta’ rkapti 
u xejriet tas-sajd, u minħabba l-bżonn li 
jiġu żviluppati miżuri ta’ akkumpanjament 
biex jilqgħu għall-punti dgħajfa f'termini 
ambjentali tas-sajd individwali, il-limiti tal-
isforz tas-sajd jeħtieġ li jiġu adattati għas-
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sajd speċifiku.

Or. en

Emenda 23
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) 
Għadd kbir ta’ speċijiet jiqabdu fiż-żoni 
ta’ sajd tal-baħar fond, inklużi speċijiet 
vulnerabbli ta’ klieb il-baħar tal-baħar 
fond. Għandu jiddaħħal l-obbligu li l-
qabdiet kollha tal-ispeċijiet ta’ ħut u tal-
ispeċijiet li mhumiex ħut fil-qasam tas-
sajd tal-baħar fond jinħattu l-art. Tali 
obbligu jista' jikkontribwixxi bil-kbir biex 
jimtlew il-lakuni li jeżistu fid-dejta f'dawn 
iż-żoni ta' sajd u biex dak li jkun jifhem 
aħjar l-impatt tagħhom fuq il-firxa 
wiesgħa ta’ speċijiet li jinqabdu.

Or. en

Emenda 24
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Detenturi ta' awtorizzazzjoni tas-sajd 
li tippermetti l-qbid ta' speċijiet tal-baħar 
fond għandhom jitilfu l-awtorizzazzjoni 
tiegħu f’dak li jirrigwarda l-qbid ta’ 
speċijiet tal-baħar fond jekk ma 
jikkonformawx mal-miżuri ta' 
konservazzjoni rilevanti.

(17) Detenturi ta' awtorizzazzjoni tas-sajd 
li tippermetti l-qbid ta' speċijiet tal-baħar 
fond għandhom jitilfu l-awtorizzazzjoni 
tiegħu f’dak li jirrigwarda l-qbid ta’ 
speċijiet tal-baħar fond jekk ma 
jikkonformawx mal-miżuri ta' ġestjoni,
konservazzjoni u ġbir tad-dejta rilevanti.
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Or. en

Emenda 25
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jiżgura l-isfruttar sostenibbli tal-
ispeċijiet tal-baħar fond filwaqt li 
jimminimizza l-impatt tal-attivitajiet tas-
sajd fil-baħar fond fuq l-ambjent tal-baħar;

(a) li jiżgura l-ġestjoni u l-isfruttar 
sostenibbli tas-sajd tal-baħar fond filwaqt 
li jimminimizza l-impatt tal-attivitajiet tas-
sajd fil-baħar fond fuq l-ambjent tal-baħar;

Or. en

Emenda 26
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa)
li jipprevjeni li jsiru impatti avversi 
sinifikanti fuq l-ekosistemi marini 
vulnerabbli u jiżgura l-konservazzjoni fit-
tul tal-istokkijiet tal-ħut tal-baħar fond;

Or. en

Emenda 27
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “l-aktar speċijiet vulnerabbli” tfisser l- (e) “l-aktar speċijiet vulnerabbli” tfisser 
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ispeċijiet tal-baħar fond indikati fit-tielet 
kolonna ‘L-aktar vulnerabbli (x)’ tat-
tabella fl-Anness I;

speċijiet tal-baħar fond li huma 
suxxettibbli ħafna li jonqsu sew fil-għadd 
tagħhom li għandhom jiġu inklużi fit-
tielet kolonna ‘L-aktar vulnerabbli (x)’ tat-
tabella fl-Anness I. L-ispeċijiet kollha ta’ 
klieb il-baħar tal-baħar fond għandhom 
jaqgħu f’din il-kategorija.

Or. en

Emenda 28
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom imexxu 
valutazzjonijiet annwali tal-kapaċità tal-
flotta tagħhom li tkun immirata għall-
ispeċijiet tal-baħar fond u jittrasmettu r-
riżultati lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Mejju 
ta’ kull sena. Il-valutazzjonijiet tal-
kapaċità għandhom jinkludu analiżi tal-
kapaċità totali tal-flotta u l-impatt tagħha 
fuq l-istokkijiet u l-ekosistema marina 
aktar wiesgħa. Għandhom jinkludu wkoll 
analiżi tal-profitabilità fit-tul tal-flotta. 
Sabiex jiġi żgurat approċċ komuni għal 
tali valutazzjonijiet madwar l-Istati 
Membri kollha, għandhom jitwettqu 
valutazzjonijiet skont il-linji gwida tal-
Kummissjoni għal analiżi mtejba tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotot u l-
opportunitajiet tas-sajd. Il-valutazzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda 29
Carl Schlyter
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
tas-sajd li tippermetti l-qabda ta’ speċijiet 
tal-baħar fond kemm bħala l-ispeċi fil-mira 
kif ukoll bħala qabda inċidentali, u għat-
tiġdid tagħha, għandha tkun akkumpanjata 
minn deskrizzjoni taż-żona fejn ikun 
maħsub li se jitwettqu l-attivitajiet tas-sajd, 
it-tipi ta' rkapti, il-medda ta' fond li fiha se 
jitwettqu l-attivitajiet u l-ispeċijiet 
individwali fil-mira.

Kull applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
tas-sajd li tippermetti l-qabda ta’ speċijiet 
tal-baħar fond kemm bħala l-ispeċi fil-mira 
kif ukoll bħala qabda inċidentali, u għat-
tiġdid tagħha, għandha tkun akkumpanjata 
minn deskrizzjoni taż-żona fejn ikun 
maħsub li se jitwettqu l-attivitajiet tas-sajd, 
inklużi l-konfini tagħha, it-tip u l-
kwantità ta' rkapti, il-medda ta' fond li fiha 
se jitwettqu l-attivitajiet u l-ispeċijiet 
individwali fil-mira.

Or. en

Emenda 30
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta’ Jannar 2015 ’il quddiem ma 
għandha toħroġ l-ebda awtorizzazzjoni 
għall-ispeċijiet tal-baħar fond f’żona li ma 
tkunx ġiet soġġetta għal valutazzjoni tal-
impatt minn qabel skont il-kriterji 
stabbiliti fl-Anness IIa ta’ dan ir-
Regolament. Il-valutazzjonijiet tal-impatt 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku u jiġu eżaminati mill-ġdid minn 
korp konsultattiv xjentifiku.

Or. en

Emenda 31
Carl Schlyter



AM\928096MT.doc 11/19 PE506.073v01-00

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) 
Qabel ma jikkonċedi applikazzjoni, Stat 
Membru għandu jivverifika permezz tar-
reġistru tal-VMS (Sistema ta’ Monitoraġġ 
tal-Bastimenti) ta’ tali bastimenti li l-
informazzjoni mressqa skont il-paragrafu 
(b) tkun preċiża. Jekk l-informazzjoni 
mogħtija skont il-paragrafu (b) ma tkunx 
taqbel ma' dik li jkun hemm fir-reġistru 
tal-VMS, l-applikazzjoni m'għandhiex tiġi 
konċessa.

Or. en

Emenda 32
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull awtorizzazzjoni tas-sajd li tinħareġ 
abbażi ta’ applikazzjoni li ssir skont il-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-irkaptu 
tal-qiegħ li se jintuża u għandha tillimita l-
attivitajiet tas-sajd awtorizzati għaż-żona li 
fiha jikkoinċidu l-attività tas-sajd 
intenzjonata, kif stipulata fil-
paragrafu 1(a), u l-attività tas-sajd eżistenti, 
kif stipulata fil-paragrafu 1(b). 
Madankollu, iż-żona tal-attività tas-sajd 
maħsuba tista’ tiġi estiża lil hinn miż-żona 
tas-sajd eżistenti jekk l-Istat Membru jkun
ivvaluta u ddokumenta, abbażi tal-parir 
xjentifiku, li estensjoni bħal din ma tkunx 
se tħalli impatti avversi sinifikanti fuq l-
ekosistemi vulnerabbli tal-baħar.

2. Kull awtorizzazzjoni tas-sajd li tinħareġ 
abbażi ta’ applikazzjoni li ssir skont il-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-irkaptu 
tal-qiegħ li se jintuża u għandha tillimita l-
attivitajiet tas-sajd awtorizzati għaż-żona li 
fiha jikkoinċidu l-attività tas-sajd 
intenzjonata, kif stipulata fil-
paragrafu 1(a), u l-attività tas-sajd eżistenti, 
kif stipulata fil-paragrafu 1(b). Iż-żona tal-
attività tas-sajd maħsuba tista’ tiġi estiża lil 
hinn miż-żona tas-sajd eżistenti biss jekk l-
Istat Membru jkun wettaq valutazzjoni tal-
impatt skont ir-rekwiżiti spjegati fl-Anness 
IIa, li tkun tiddimostra li estensjoni bħal 
din ma tkunx se tħalli impatti avversi 
sinifikanti fuq l-ekosistemi vulnerabbli tal-
baħar.
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Or. en

Emenda 33
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Obbligu li l-qabdiet kollha tal-baħar fond 

jinħattu l-art
Il-qabdiet kollha tal-ispeċijiet tal-ħut u 
tal-ispeċijiet li mhumiex ħut li jsiru minn 
bastiment tas-sajd li jkun detentur ta’ 
awtorizzazzjoni biex jaqbad speċijiet tal-
baħar fond għandhom jittellgħu u 
jinżammu abbord il-bastimenti tas-sajd, 
jiġu rreġistrati fil-logbook u jinħattu l-art.

Or. en

Emenda 34
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu 
ffissati f’rata ta’ sfruttar tal-ispeċijiet tal-
baħar fond ikkonċernati li tkun konsistenti 
mar-rendiment massimu sostenibbli.

1. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu 
ffissati f’rata ta’ sfruttar tal-ispeċijiet tal-
baħar fond ikkonċernati li tkun tiżgura li l-
popolazzjonijiet tal-ispeċijiet tal-baħar 
fond jinżammu jew jiġu rkuprati għal 
livelli ogħla mil-livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en
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Emenda 35
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-opportunitajiet tas-sajd stabbiliti 
għall-ispeċijiet tal-baħar fond għandhom 
iqisu kif aktarx tkun il-kompożizzjoni tal-
qabda f’dawn iż-żoni tas-sajd u 
għandhom jiżguraw is-sostenibilità fit-tul 
tal-ispeċijiet kollha li jinqabdu.

Or. en

Emenda 36
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) M’għandhom jiġu allokati l-ebda 
opportunitajiet tas-sajd għas-sajd immirat 
speċifikament għal dawk l-ispeċijiet tal-
baħar fond identifikati skont l-Artikolu 
3(e) bħala li huma l-aktar vulnerabbli jew 
għall-qbid inċidentali tagħhom.

Or. en

Emenda 37
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Kapitolu 3 – taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni permezz tal-limiti tal-isforz tas-
sajd

Limiti tal-isforzi tas-sajd u miżuri 
akkumpanjanti
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Or. en

Emenda 38
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Opportunitajiet tas-sajd permezz tal-limiti
tal-isforz tas-sajd biss

Limiti tal-isforzi tas-sajd

Or. en

Emenda 39
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skont it-
Trattat, jista’ jiddeċiedi li jaqleb mill-
iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd annwali 
għall-ispeċijiet tal-baħar fond f'termini 
kemm tal-limiti tal-isforzi tas-sajd u kemm 
tal-limiti tal-qbid għall-iffissar tal-limiti 
tal-isforzi tas-sajd biss għal tipi speċifiċi 
tas-sajd.

1. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skont it-
Trattat, jista’ jiddeċiedi li jiffissa 
opportunitajiet tas-sajd annwali għall-
ispeċijiet tal-baħar fond f'termini kemm tal-
limiti tal-isforzi tas-sajd u kemm tal-limiti 
tal-qbid 

Or. en

Emenda 40
Carl Schlyter

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

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-livelli 
tal-isforz tas-sajd għal kull mestier tal-
baħar fond li għandhom jintużaw bħala l-
linja bażi għal kwalunkwe aġġustament 
meħtieġ sabiex jiġu segwiti l-prinċipji 
stipulati fl-Artikolu 10 għandhom ikunu l-
livelli tal-isforz tas-sajd ivvalutati, abbażi 
tal-informazzjoni xjentifika, bħala 
konsistenti mal-qabdiet magħmula mill-
mestieri matul is-sentejn kalendarji ta’ 
qabel.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-livelli 
tal-isforz tas-sajd għal kull mestier tal-
baħar fond li għandhom jintużaw bħala l-
linja bażi għal kwalunkwe aġġustament 
meħtieġ sabiex jiġu segwiti l-prinċipji 
stipulati fl-Artikolu 10 għandhom ikunu l-
livelli tal-isforz tas-sajd ivvalutati, abbażi 
tal-informazzjoni xjentifika, bħala 
konsistenti mar-rati ta’ sfruttament 
stabbiliti skont l-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 41
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mestier speċifiku tal-baħar fond li 
għalih japplika l-limitu tal-isforz tas-sajd 
permezz ta’ referenza għall-irkaptu 
rregolat, l-ispeċi fil-mira u ż-żoni tal-ICES 
jew iż-żoni tas-CECAF li fihom huwa 
permess li jitwettaq l-isforz; kif ukoll

(a) il-mestier speċifiku tal-baħar fond li 
għalih japplika l-limitu tal-isforz tas-sajd 
permezz ta’ referenza għall-irkaptu 
rregolat, it-tip u l-ammont ta’ rkaptu 
permess, l-ispeċijiet u l-istokkijiet speċifiċi 
fil-mira u ż-żoni tal-ICES jew iż-żoni tas-
CECAF li fihom huwa permess li jitwettaq 
l-isforz; kif ukoll

Or. en

Emenda 42
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-unità tal-isforz tas-sajd li għandha 
tintuża għall-ġestjoni.

(b) l-unità tal-isforz tas-sajd jew il-
kumbinazzjoni tal-unitajiet li għandhom 
jintużaw għall-ġestjoni.

Or. en

Emenda 43
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba)
il-metodi u l-protokolli għall-monitoraġġ 
u r-rappurtar tal-livelli tal-isforzi matul 
perjodu ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 44
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-limiti tal-isforz tas-sajd annwali 
ssostitwixxew il-limiti tal-qbid skont l-
Artikolu 11(1), l-Istati Membri għandhom 
iżommu jew idaħħlu fis-seħħ il-miżuri ta’ 
akkumpanjament li ġejjin fir-rigward tal-
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom:

1. L-Istati Membri għandhom iżommu jew 
idaħħlu fis-seħħ il-miżuri ta’ 
akkumpanjament li ġejjin fir-rigward tal-
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom:

Or. en
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Emenda 45
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri biex jevitaw żieda tal-kapaċità 
tal-qbid ġenerali tal-bastimenti kkonċernati 
mil-limiti tal-isforz;

(a) miżuri biex jevitaw żieda tal-kapaċità 
tal-qbid ġenerali tal-bastimenti kkonċernati 
mil-limiti tal-isforz stabbiliti skont l-
Artikolu 11;

Or. en

Emenda 46
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jevitaw żieda fil-qabdiet 
inċidentali tal-ispeċijiet l-aktar vulnerabbli; 
kif ukoll

(b) miżuri biex jiġu minimizzati l-qabdiet 
inċidentali fis-sajd fil-baħar fond, tal-
ispeċijiet l-aktar vulnerabbli b’mod 
partikolari; kif ukoll

Or. en

Emenda 47
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
effettività tal-miżuri ta' akkumpanjament 
adottati mill-Istati Membri mal-adozzjoni 
tagħhom.

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
effettività tal-miżuri ta' akkumpanjament 
adottati mill-Istati Membri mal-adozzjoni 
tagħhom, kif ukoll annwalment minn 
dakinhar ’il quddiem.
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Or. en

Emenda 48
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet stipulati fl-awtorizzazzjoni 
tas-sajd fir-rigward tal-limiti dwar l-użu 
tal-irkapti, żoni permessi ta' operazzjoni 
jew, fejn ikun xieraq, limiti tal-qbid jew 
tal-isforz fuq l-ispeċijiet li huma permessi 
li jkunu fil-mira; jew

a) nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet stipulati fl-awtorizzazzjoni 
tas-sajd fir-rigward tal-limiti dwar l-użu 
tal-irkapti, żoni permessi ta' operazzjoni 
jew, fejn ikun xieraq, limiti tal-qbid jew 
tal-isforz fuq l-ispeċijiet li huma permessi 
li jkunu fil-mira;

ba) nuqqas li jiġu implimentati miżuri ta’ 
akkumpanjament skont l-Artikolu 12; jew

Or. en

Emenda 49
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) nuqqas li jittieħed abbord osservatur 
xjentifiku jew li jitħalla li jsir il-kampjunar 
tal-qabdiet għal finijiet xjentifiċi kif 
speċifikat fl-Artikolu 19 ta' dan ir-
Regolament.

b) nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti 
tal-ġbir tad-dejta, inkluż l-obbligu li 
jittieħed abbord osservatur xjentifiku jew li 
jitħalla li jsir il-kampjunar tal-qabdiet għal 
finijiet xjentifiċi kif speċifikat fl-
Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 50
Christofer Fjellner
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Proposta għal regolament
Kapitolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU Va - KONFORMITÀ
Artikolu 20 – Sanzjonijiet f’każ ta’ non-
konformità tal-Istati Membri 
1. Meta l-Istati Membri jonqsu milli 
jikkonformaw tal-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament dan għandu jirriżulta:
- fl-irtirar immedjat tal-awtorizzazzjoni 
tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 4 għall-
bastimenti kollha ta’ dak l-Istat Membru; 
kif ukoll
- fl-interruzzjoni jew is-sospensjoni tal-
ħlasijiet jew fl-applikazzjoni ta’ 
korrezzjoni finanzjarja fil-għajnuna 
finanzjarja mogħtija mill-Unjoni skont il-
Politika Komuni tas-Sajd.
2. Is-sanzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
1 għandhom jibqgħu fis-seħħ sa meta l-
Kummissjoni jkun jidħrilha li l-Istat 
Membru kkonċernat ikun issodisfa l-
obbligi tiegħu.
3. L-opportunitajiet tas-sajd li kienu ġew 
allokati lil Stat Membru li ma jkunx 
konformi m'għandhomx jiġu allokati 
mill-ġdid lil Stati Membri oħra, u l-anqas 
m'għandhom jintalbu lura fi snin 
sussegwenti.

Or. en


