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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-b¿onn urġenti għar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) ma jistax ikun iktar ċar. L-
istokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet Ewropej naqsu b'mod dramatiku matul id-diċenji riċenti u hemm 
riskju li wħud jikkollossaw kompletament. Ħuta waħda minn erba' li jinqabdu tinħela 
kompletament peress li tintrema lura l-baħar mejta, i¿da iktar minn 60 % tal-ħut li l-Ewropa 
tikkonsma issa huma importati. Hemm wisq dgħajjes tas-sajd jiġru wara ftit ħut, i¿da l-
kapaċità tal-flotta tal-Ewropa għadha qed ti¿died bi 3 % kull sena. L-industrija tas-sajd 
bilkemm tagħmel profitt, u f'ħafna ka¿ijiet tin¿amm għaddejja biss permezz ta' sussidji; id-
diffikultajiet finanzjarji kbar jippromwovu raġunament għal ¿mien qasir u prattiki ħ¿iena 
mhux sostenibbli li kienu ta' ħsara serja għall-ambjent marittimu.  

Ma nistgħux inkomplu sejrin hekk.

L-istokkijiet tal-ħut kienu qed jonqsu minn ħafna qabel ma daħlet fis-seħħ il-PKS fl-1983.  
Evidenza storika turi li f'ċerti ka¿ijiet il-flotot tas-sajd tal-injam ta' 100 sena ilu, li kienu 
dipendenti fuq il-qlugħ u r-riħ, kienu qed ittellgħu tunnellata akbar ta' ħut milli jtellgħu llum 
il-bastimenti b'teknoloġija għolja, u bħala medja l-ħut kienu ħafna ikbar fid-daqs.  

Is-sajd eċċessiv għandu storja twila i¿da l-PKS għamlet ftit biex twaqqfu. Il-ħtija ma tinsabx 
fl-idea tal-UE li jkun hemm regoli komuni i¿da fil-politika, u b'mod partikolari fl-
applikazzjoni tagħha.  Ir-raġunament għal ¿mien qasir rebaħ.  Qed jingħad li l-ministri li 
jiltaqgħu kull sena biex jistabbilixxu kwoti, bħala medja qab¿u r-rakkomandazzjonijiet bi 
48%. B'konsegwenza, in-numru ta' ħut naqas u d-daqs tal-ħut maqbud naqas ukoll. Il-prattiki 
attwali ma jistgħux jipprovdu provvista sostenibbli ta' ikel mill-ibħra.

Fortunatament, l-ilmijiet tagħna jistgħu jsostnu ħafna iktar ħut milli għandhom issa, u mhux 
kull deċi¿joni politika ġiet ippruvata ħa¿ina. Fejn qabel kien hemm tnaqqis f'xi stokkijiet tal-
ħut issa hemm i¿-¿ieda.  Ftit ka¿ijiet i¿da li dejjem qed ji¿diedu tal-politika tal-UE qed 
jirnexxielhom jgħinu fl-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut għal livell li jaqb¿u r-rendiment massimu 
sostenibbli. Din għandha tkun l-ambizzjoni tagħna għalihom kollha. 

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi riformi kbar li jinkludu dawn l-elementi ewlenin li 
ġejjin:

 Stabbiliment ta' pjanijiet ta' ġestjoni fit-tul għall-istokkijiet kollha, bil-għan li jinkiseb 
ir-rendiment massimu sostenibbli sal-2015;

 Allokazzjoni annwali tal-opportunitajiet tas-sajd ibba¿ati sew fuq parir xjentifiku jew, 
fin-nuqqas tiegħu, fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju prekawzjonarju;  

 Projbizzjoni fuq ir-rimi, mewt, ta' speċi kummerċjali ta' ħut;
 L-introduzzjoni fl-Ewropa kollha ta' ġestjoni bba¿ata fuq id-drittijiet (konċessjonijiet 

tas-sajd trasferibbli jew TFCs) li tagħti lis-sajjieda inċentiv kummerċjali biex jistadu 
b'mod sostenibbli u jindirizzaw il-problema ta' kapaċità ¿ejda;

 Tmiem għal mikroġestjoni minn Brussell, b'deċentralizzazzjoni tad-deċi¿jonijiet ta' 
kuljum lil korpi reġjonali li jistgħu jikkunsidraw ċirkustanzi lokali;
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 Rekwi¿iti li l-flotta tal-Ewropa se taderixxi għal standards għoljin meta tistad f'ilmijiet 
ta' partijiet terzi;

 Inkoraġġiment għall-i¿vilupp tal-akkwakultura fl-Ewropa kollha.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tmexxi d-domanda għal bidla, u r-Rapporteur għal Opinjoni 
jilqa' u japprova l-proposti li għamlet f'dan l-abbozz ta' Regolament.  I¿da t-test mhux dejjem 
jispjega b'mod ċar kif l-arranġamenti proposti se jaħdmu fil-prattika.  Hemm b¿onn ta' 
salvagwardji addizzjonali biex ji¿guraw li l-objettivi jiġu sodisfati u jippromwovu s-
sostenibilità, u għal aktar mi¿uri biex ji¿guraw konformità.

Permezz tal-emendi tiegħu, ir-Rapporteur għal Opinjoni jfittex li jikseb dan li ġej:

 Jippromwovi mi¿uri maħsuba għall-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut;
 Isaħħaħ l-importanza ta' pjanijiet tal-ġestjoni fit-tul, u jwaqqaf l-abilità tal-gvernijiet li 

jinjoraw il-parir xjentifiku meta jistabbilixxi l-kwoti annwali;
 Iħejji t-triq għall-estensjoni ta' projbizzjoni ta' rimi għall-ispeċi kollha ta' ħut; 
 Jipprovdi protezzjoni ikbar għall-ambjent marittimu;
 Juri li s-sistemi ta' ġestjoni bba¿ata fuq id-drittijiet (TFCs) tista' titfassal minn Statio 

Membri sabiex jilħqu prijoritajiet nazzjonali u jipproteġu interessi partikolari;
 Joħloq opportunitajiet ikbar għal prattiki tas-sajd ta' skala ¿għira u b'impatt baxx;
 Jagħmel standards iktar stretti meħtieġa għall-bastimenti tal-UE li jistadu f'ilmijiet 

barranin;
 Jindirizza tħassib dwar l-i¿vilupp tal-akkwakultura;
 Jenfasizza li l-politika tas-sajd trid tkun trasparenti u miftuħa għal skrutinju pubbliku.

Fl-abbozzar ta' emendi r-Rapporteur għal Opinjoni laqa' s-suġġerimenti magħmula minn 
rappre¿entanti mill-korpi li ġejjin: Il-Kummissjoni Ewropea; il-gvernijiet tad-Danimarka, 
Franza, l-Islanda, in-Norveġja, l-Isvezja u r-Renju Unit; Aquaculture Stewardship Council; 
BalticSea2020; Birdlife; Client Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association;
Ocean 2012; Oceana; Pew Environment Group, UN FAO; WWF.  

Madankollu, ir-responsabilità għall-proposti magħmula hija tiegħu biss.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Emenda1

Proposta għal regolament
 Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Hemm qbil universali li neħtieġu nippromwovu prattiki tas-sajd sostenibbli. L-emenda 
tagħmel dan ċar fl-ewwel Artikolu u tagħmel il-kliem konformi mad-Direttiva Qafas dwar l-
Istrateġija Marina.

Emenda

Proposta għal regolament
 Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Mhuwiex xieraq li l-PKS tiġi esti¿a lil hinn mill-ilmijiet marittimi għall-ilma ħelu kollu.
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Emenda3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti tal-
ikel.

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għall-
promozzjoni ta' ambjent marittimu 
b'saħħtu, jipprovdu kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti tal-
ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tas-saħħa tal-ambjent marittimu huwa kruċjali jekk se jkun hemm stokkijiet 
abbundanti ta' ħut.

Emenda4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li
tiżgura, sal-2015, li l-isfruttar ta' riżorsi 
bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa' lura u 
jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
mistada 'l fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura, u 
għandha tiżgura li l-popolazzjonijiet tal-
ispeċijiet mistada jerġgħu jiġu għal-livelli
'l fuq minn dawk li jistgħu jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli sal-2015, u 
għal-livelli li jistgħu jipproduċu 
rendiment ekonomiku massimu sal-2022.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Sabiex is-sajjieda u l-komunitajiet kostali jiġu pprovduti b'opportunitajiet massimi, l-objettiv 
għandu jkun mhux biss li jitwaqqaf it-tnaqqis fl-istokkijiet ta' ħut i¿da wkoll li jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-benefiċċji ekonomiċi massimi.

Emenda5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd u tal-
akkwakultura sabiex tiżgura li l-impatti ta' 
dawn l-attivitajiet fuq l-ekosistema tal-
baħar jibqgħu minimi u ma 
jikkompromettux il-kisba ta' stat tajjeb 
ambjentali sal-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rabta meħtieġa mar-rekwi¿iti tad-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija Marittima hija 
kkonfermata,

Emenda6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkonformi mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni u tikkontribwixxi 
għall-kisba tal-għanijiet tagħhom.

Or. en
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Emenda7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt (-a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) tiżgura li sal-2016 l-ġestjoni u l-
isfruttar tal-istokkijiet tal-ħut jitwettqu fil-
qafas tal-pjanijiet multiannwali maħsuba 
biex iżommu ambjent marittimu b'saħħtu 
u joħolqu l-kundizzjonijiet għall-
massimizzazzjoni tal-benefiċċju 
ekonomiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Tikkonferma li l-objettiv tal-PKS fil-futur se jkun li jittieħed approċċ fit-tul lejn il-ġestjoni 
tajba tas-sajd.

Emenda8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) telimina l-qbid mhux mixtieq, li jibda 
mill-istokkijiet kummerċjali u gradwalment 
tiżgura li l-qbid tal-ispeċi tal-ħut kollha 
jinħatt l-art ħlief l-ispeċi mhux mixtieq li 
jibqgħu jgħixu wara li jintremew;

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-ambizzjoni fit-tul ma tridx tkun biss li twaqqaf ir-rimi ta' ħut kummerċjali i¿da tal-ħut kollu, 
ħlief jekk ikunu speċi e¿enti bħal dawk li jkollhom probabilità kbira li jgħixu jekk jerġgħu 
jirritornawhom fil-baħar.
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Emenda9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-akkwakultura għandha potenzjal kbir i¿da rridu ni¿guraw li l-i¿vilupp tagħha ma jkollux 
konsegwenzi ambjentali ħ¿iena, speċjalment jekk dawn jistgħu jagħmlu ħsara lill-istokkijiet 
tal-ħut x'imkien ieħor.

Emenda11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt f a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tikkumplimenta l-objettivi ta' miżuri 
leġiżlattivi oħra maħsuba biex jipproteġu 
l-ambjent marittimu u l-varjetà tal-ħajja li 
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jsostni.

Or. en

Emenda12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-istabbilitment ta’ miżuri li 
jikkonformaw mal-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Nuqqas fundamentali tal-PKS kien l-iffissar annwali ta' TACs u kwoti li ħafna drabi qab¿u 
sew ir-rakkomandazzjonijiet xjentifiċi. Il-politika futura trid tkun mmexxija mix-xjenza u 
jitnaqqas ferm sew il-kamp ta' interferenza mill-ministri.

Emenda13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt f a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) it-trasparenza u l-aċċess pubbliku 
għall-informazzjoni skont il-Konvenzjoni 
ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998 dwar l-
aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja 
fi'kwistjonijiet ambjentali, inkluża d-
dimensjoni esterna;

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Tikkonferma prinċipju ta' ¿mien twil tal-Parlament.

Emenda14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt f b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) deċentralizzazzjoni u 
reġjonalizzazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' 
kuljum meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi 
u r-rekwiżiti tal-pjanijiet multiannwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Appoġġ tax-xewqa mifruxa biex titnaqqas il-mikroġestjoni minn Brussell

Emenda15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt f c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) parità bejn id-dimensjoni interna u 
esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
sabiex l-istandards u l-mekkaniżmi ta' 
infurzar applikati internatement ikunu 
applikati wkoll esternament meta dan 
ikun applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Standards komuni għandhom japplikaw għall-flotta tas-sajd tal-UE kull fejn il-bastimenti 
jistgħu jistadu.
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Emenda16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'rendiment massimu sostenibbli' tfisser il-
qabda massima li tista' tittieħed minn stokk 
ta' ħut b'mod indefinit; 

'rendiment massimu sostenibbli' tfisser il-
qabda medja massima li tista' tittieħed 
minn stokk ta' ħut b'mod indefinit 
mingħajr ma jkollha impatt fuq id-
distribuzzjoni tal-popolazzjoni, età u daqs 
li hija indikattiva ta' stokk b'saħħtu;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-sajd eċċessiv naqqas sew id-daqs medju tal-ħut fil-baħar, kif ukoll il-kapaċità tagħhom ta' 
riproduzzjoni.

Emenda17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-
sajd' tfisser approċċ li skontu n-nuqqas ta' 
informazzjoni xjentifika adegwata 
m'għandux jiġġustifika l-posponiment jew 
in-nuqqas ta' teħid ta' miżuri 
amministrattivi sabiex jiġu kkonservati 
speċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew 
dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-
ambjent tagħhom;

- 'approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni 
tas-sajd' tfisser approċċ li skontu n-nuqqas 
ta' informazzjoni xjentifika adegwata 
m'għandux jiġġustifika l-posponiment jew 
in-nuqqas ta' teħid ta' miżuri 
amministrattivi sabiex jiġu kkonservati, 
jew jipprevjenu dannu lil, speċijiet fil-
mira, speċijiet assoċjati jew dipendenti u 
speċijiet mhux fil-mira u l-ambjent 
tagħhom; li skontu l-piż tal-prova li turi li 
attività proposta mhux se tikkawża tali 
dannu huwa f'idejn il-proponent ta' dik l-
attività;

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-elementi l-ġodda proposti ġejjin mill-Kodiċi ta' Kondotta għal Sajd Responsabbli tal-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-lingwa tal-bi¿ tal-prova 
għandha preċedent legali fir-Regolament tal-Kunsill 345/1992 dwar ix-xbieki tal-mitlaq.

Emenda18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq 
l-ekosistema' tfisser approċċ li jiżgura li l-
benefiċċji mir-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
ikunu għoljin filwaqt li l-impatti diretti u 
indiretti tal-operazzjonijiet tas-sajd fuq l-
ekosistemi tal-baħar ikunu baxxi u mhux
detrimentali għall-funzjonament, id-
diversità u l-integrità futuri ta' dawk l-
ekosistemi; 

'approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq 
l-ekosistema' tfisser approċċ li jiżgura li l-
benefiċċji mir-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
ikunu għoljin filwaqt li l-impatti diretti u 
indiretti tal-operazzjonijiet tas-sajd fuq l-
ekosistemi tal-baħar ikunu minimizzati u, 
fejn possibbli, eliminati, u ma jkunux
detrimentali għall-funzjonament, id-
diversità u l-integrità futuri ta' dawk l-
ekosistemi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ma jkunx tajjeb bi¿¿ejjed li l-impatt tas-sajd ikun sempliċiment "baxx", ir-responsabilità tal-
operaturi trid tkun li jaħdmu biex inaqqsu impatti bħal dawn.

Emenda19

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "rendiment ekonomiku massimu" huwa 
l-punt fejn l-akbar differenza possibbli fil-
valur bejn id-dħul totali u l-ispejjeż totali 
tas-sajd, bl-inputs kollha vvalutati bil-kost 
tal-għażla tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
L-għan għandu jkun li nersqu lil hinn mir-rendiment massimu sostenibbli lejn stat fejn l-ibħra 
jkollhom stokk massimu u fejn ir-rendiment sostenibbli tal-ħut ikun ukoll massimu.  F'dan il-
punt, it-tħassib soċjali, ekonomiku u ambjentali dwar is-sajd se jiġi indirizzat bl-aktar mod 
effikaċi, u s-sajjieda se jkollhom profitt massimu.

Emenda20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-objettiv huwa mhux biss li jkunu salvagwardjati l-istokkijiet tal-ħut i¿da wkoll li l-flotta tas-
sajd tingħata opportunitajiet ekonomiċi sostenibbli.

Emenda21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-inċentivi finanzjarji tal-UE jistgħu jintu¿aw biex jinxtara tagħmir CCTV, jgħinu l-ġbir tad-
data, jgħinu x-xiri ta' apparat selettiv u għal ħafna skopijiet oħra.

Emenda22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-iffissar ta' miri u l-provvediment ta' 
inċentivi għal miżuri biex itejbu l-ambjent 
marittimu u jżidu s-saħħa tal-istokkijiet 
tal-ħut, inklużi t-tneħħija ta' "xbieki 
fantażma", it-tneħħija tal-iskart 
marittimu, u l-promozzjoni tar-restawr 
tal-qigħan tal-ibħra li setgħu ġew 
danneġġjati minħabba attivitajiet tas-sajd.

Or. en

Emenda23

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
F'ċerti każijiet, pereżempju, jista' jkun xieraq ukoll li jiġi pprojbit l-użu ta' tagħmir sonarju.
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Emenda24

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) azzjonijiet maħsuba biex inaqqsu l-
qabda inċidentali; 

Or. en

Emenda25

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) miżuri speċifiċi sabiex inaqqsu l-impatt 
tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-
baħar u speċijiet mhux fil-mira; 

(f) miżuri speċifiċi sabiex inaqqsu l-impatt 
tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-
baħar u speċijiet mhux fil-mira, u biex 
inaqqsu r-rimi ta' rkapti tas-sajd, skart 
assoċjat mal-ipproċessar bażiku tas-sajd, 
u forom oħra ta' tniġġis; 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Korpi reġjonali jistgħu jixtiequ li jintroduċu miżuri biex inaqqsu l-iskart tas-sajd, speċjalment 
oġġetti bħal pereżempju xbieki fantażma li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-istokkijiet tal-ħut u l-
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attivitajiet tas-sajd.

Emenda27

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) miżuri ta' ġestjoni tal-ispazju, bħal 
pereżempju żoni no-take, fuq bażi 
temporanja jew fit-tul.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Xi kultant ikun neċessarju li jiġu introdotti rekwiżiti partikolari biex jipproteġu żoni 
ġeokrafiċi speċifiċi, bħal pereżempju żoni fejn ibid il-ħut.

Emenda28

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità
pjanijiet multiannwali li jipprovdu għal
miżuri ta' konservazzjoni sabiex l-
istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu 
lura fuq livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

1. Għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet 
multiannwali li jipprovdu għal miżuri ta' 
konservazzjoni sabiex l-istokkijiet tal-ħut 
jinżammu jew jitreġġgħu lura fuq livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

(i) sal-(2014) għall-istokkijiet kollha ta' 
speċi mistada diġà inklużi fil-pjanijiet ta' 
rkupru jew ta' ġestjoni;
(ii) sal-(2015) għall-istokkijiet kollha ta' 
speċi mistada fil-Baltiku;
(iii) sal-(2015) għall-istokkijiet kollha ta' 
speċi mistada fl-Atlantiku tal-Grigal;
(iv) sal-(2015) għall-istokkijiet kollha ta' 
speċi mistada fil-Baħar l-Iswed;
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(v) sal-(2015) għall-istokkijiet kollha ta'
speċi mistada fil-Mediterran.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Irid ikun hemm qbil dwar skeda taż-żmien ċara għat-tħejjija tal-pjanijiet multiannawali. Id-
dati eżatti u d-dettalji jistgħu jkunu soġġetti għal negozjar matul il-proċess tat-tfassil tal-
liġijiet u l-Kummissjoni għandha tintalab tressaq proposta speċifika li tista' tissostitwixxi dan 
it-test.

Emenda29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u 
għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta 
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni u s-
sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza 
b'mod xjentifikament validu. 

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u l-
prijorità li jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli tal-istokkijiet kollha, u
għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta 
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni u s-
sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza 
b'mod xjentifikament validu u għandhom 
ikunu konformi bis-sħiħ mal-
Artikolu 4(b). 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-pjanijiet multiannwali jridu jiġu ddeterminati skont l-aħjar parir xjentifku disponibbli (l-
Artikolu 4(b)) u bil-għan li jiksbu r-rendiment massimu sostenibbli.
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Emenda30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jiġu rieżaminati (darbtejn fis-sena), 
f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 
biex jivvalutaw il-progress li sar biex 
jinkisbu l-objettivi tagħhom; jistgħu jsiru 
proposti għall-modifika tagħhom meta 
jkun hemm evidenza xjentifika li din tkun 
xierqa jew meta jkun hemm tħassib 
motivat dwar in-nuqqas ta' progress fil-
kisba tal-objettivi miftiehma.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-arranġamenti għar-rieżami tal-pjanijiet multiannwali jeħtieġu li jiġu kkonfermati. Il-
frekwenza eżatta ta' tali rieżamijiet tista' tiġi ddeterminata permezz ta' negozjar matul il-
proċess tat-tfassil tal-liġijiet.

Emenda31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fil-perjodu qabel l-adozzjoni jew it-
tiġdid tal-pjanijiet multiannwali, il-
partijiet kollha għandhom jikkonformaw 
mal-objettivi u l-prinċipji ta' dan l-
Artikolu u tal-Artikolu 10.

Or. en



PE480.515v03-00 20/59 PA\892163MT.doc

MT

Emenda32

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
objettivi tal-pjanijiet multiannwali qed 
jiġu sodisfati skont il-miri u l-indikaturi 
msemmija fl-Artikolu 11. Jekk hi tqis li 
dan mhuwiex il-każ, jew li l-miżuri 
neċessarji qed jittardjaw għalxejn, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 55, li 
jintroduċu tali konservazzjoni u miżuri 
tekniċi jekk ikun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex tiżgura li l-Kummissjoni jkollha s-setgħat biex taġixxi fil-każ rari meta korp 
reġjonali jonqos milli juri impenn biex jilħaq l-objettivi tal-pjanijiet multiannwali.

Emenda33

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015. 

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu l-bażi għall-isfruttar sostenibbli 
tal-istokkijiet tal-ħut, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex tenfasizza li l-pjanijiet ta' ġestjoni fit-tul jinsabu fil-qalba tar-Regolament u 
għandhom jieħdu prijorità fuq l-aġġustamenti politiċi għat-TACs u l-kwoti.
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Emenda34

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015. 

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015. 

L-ebda ftehim mhu se jiġi konkluż li 
jipprovdi għal qbid total permess u l-kwoti 
ta' kwalunkwe speċi fi kwalunkwe sena, 
jew parti ta' sena, li jaqbżu livell meħtieġ 
biex jinkiseb dan l-objettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stokkijiet tal-ħut ġew meqruda minħabba raġunament għal żmien qasir u n-nuqqas ripetut 
tal-gvernijiet li jsegwu l-parir xjentifiku.  

Emenda35

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet 'il fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex tikkjarifika l-proċeduri f'każijiet fejn jista' ma jkunx possibbli li jinkiseb ir-
rendiment massimu possibbli sal-2015

Emenda36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jikkunsidraw bis-sħiħ ir-rekwiżiti 
leġiżlattivi biex iżommu u jerġa' jkun 
hemm l-ekosistema marittima.

Or. en

Emenda37

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) distribuzzjoni tal-età u d-daqs;

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-età medja tal-ħut hija kruċjali biex tiġi determinata l-abilità tagħhom ta' riproduzzjoni, 
filwaqt li l-qbid ta' ħut qabel ma jkunu laħqu d-daqs kollu potenzjali tagħhom inaqqas ir-
rendiment ekonomiku tagħhom.
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Emenda38

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) (ia) miżuri biex jerġa' jkun hemm u 
jinżamm il-funzjonament tal-katina 
alimentari affettwata b'mod negattiv mill-
attivitajiet tas-sajd;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex issaħħaħ ir-rekwi¿iti ta' konservazzjoni tal-pjanijiet multiannwali.

Emenda39

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt i b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) miżuri biex jipproteġu l-ispeċi 
elenkati fl-Anness IV tad-
Direttiva 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE mill-impatt tas-
sajd; 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex issaħħaħ ir-rekwi¿iti ta' konservazzjoni tal-pjanijiet multiannwali.
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Emenda40

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt i c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) (ic) valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-
attivitajiet tas-sajd, inkluża kull 
konsegwenza għall-bijodiversità u l-
ambjent marittimu u, jekk dik il-
valutazzjoni tiżvela impatt negattiv, pjan li 
jindirizza dak l-impatt u jnaqqas tali 
konsegwenzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex issaħħaħ ir-rekwi¿iti ta' konservazzjoni tal-pjanijiet multiannwali.

Emenda41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 1a. Skont il-punt b tal-Artikolu 4, il-miri 
kwantifikabbli msemmija fil-punt c tas-
subparagrafu 1 ta' dan l-Artikolu, 
għandhom ikunu bbażati fuq u għandhom 
ikunu konformi mal-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli jew, fin-nuqqas ta' tali parir, 
għandhom ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju, u għandhom jibqgħu fil-
limiti li jistgħu jiġu kkunsidrati, fuq il-
bażi ta' approċċ xjentifiku validu, li 
jiżguraw il-kisba u ż-żamma tal-istokkijiet 
'il fuq minn livelli kapaċi li jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli skont l-
Artikolu 10(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-emenda tfasslet bl-assistenza tas-servizzi legali tal-Parlament. Hija maħsuba biex tiżgura li 
l-pjanijiet multiannwali jipprovdu l-bażi għall-kisba tal-objettivi ta' dan ir-Regolament, u li r-
rekwiżiti li jimponu ma jistgħux jiġu modifikati ħlief bi ftit mill-Kunsill meta jiltaqa' darba fis-
sena biex jistabbilixxi TACS u kwoti.

Emenda42

Proposta għal regolament
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 tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 55, li jistabbilixxi miżuri 
temporanji sabiex ittaffi t-theddida. Tali 
miżuri għandu jkollhom effett immedjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Azzjoni trid tittieħed minnufih jekk ikun hemm theddida serja.

Emenda43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu tal-inqas dewmien 
neċessarju u fi kwalunkwe każ 
m'għandhomx idumu iktar minn sitt 
xhur. Jekk it-theddida serja tibqa', il-
Kummissjoni tista', wara konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati,iġġedidhom għal 
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perjodi suċċessivi ta' mhux iktar minn sitt 
xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex tikkjarifika t-tifsira ta' "temporanji".

Emenda44

Proposta għal regolament
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 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.
2. L-Istati Membri li jkollhom l-intenzjoni 
li jieħdu miżuri ta' emerġenza għandhom 
javżaw l-intenzjoni tagħhom lill-
Kummissjoni,
l-Istati Membri l-oħra u l-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali kkonċernati billi 
jibagħtu abbozz ta' dawk il-miżuri, 
flimkien ta' memorandum ta' 
spjegazzjoni, qabel jadottawhom.
3. L-Istati Membri u l-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali konċernati jistgħu 
jibagħtu l-kommenti tagħhom bil-miktub 
lill-Kummissjoni fi żmien ħamest ijiem ta' 
xogħol mid-data tan-notifikazzjoni. Il-
Kummissjoni trid tikkonferma, tħassar 
jew temenda l-miżura fi żmien 15-il jum 
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mid-data tan-notifikazzjoni.
4. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha 
tiġi notifikata lill-Istati Membri. Għandha 
tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.
5. L-Istati Membri konċernati jistgħu 
jirreferu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill fi żmien għaxart ijiem min-
notifikazzjoni tad-deċiżjoni.
6. Il-Kunsill, li jaġixxi permezz ta’ 
maġġoranza kwalifikata, jista’ jieħu 
deċiżjoni differenti fi żmien xahar mid-
data ta’ meta jkun irċieva r-referenza.

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.

Emenda45

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) inaqqsu kemm jista' jkun il-qbid ta' 
organiżmi tal-baħar u għasafar tal-baħar 
mhux mixtieqa

Or. en

Emenda46

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ekosistema u l-ambjent, b'attenzjoni 
partikolari għall-protezzjoni ta' stokkijiet u 
ħabitats bijoloġikament sensittivi, 
partikolarment il-qiegħ il-baħar;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-qiegħ il-baħar huwa rikk ħafna fil-bijodiversità i¿da wkoll estremament vulnerabbli li jiġi 
danneġġjat minn ċerti prattiki tas-sajd

Emenda47

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - punt d a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkontribwixxu għall-kisba sal-2020 
ta' stat ambjentali tajjeb kif ipprovdut 
mid-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima.

Or. en

Emenda48

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-ispeċi kollha ta' ħut maqbuda matul 
attivitajiet tas-sajd f'ilmijiet tal-Unjoni jew 
minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra 
l-ilmijiet tal-Unjoni għandhom jinġabu 
abbord il-bastiment tas-sajd u rreġistrati 
bis-sħiħ, mingħajr l-ebda eċċezzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Jekk politiki u kwoti sensibbli se jiġu adottati fil-futur, huwa essenzjali li xjentisti jkunu jafu 
bl-e¿att liema ħut qed jinqabdu, inklu¿i dawk l-ispeċi li bħalissa m'għandhom l-ebda valur 
kummerċjali. Għalhekk għandhom jiġu rreġistrati anke jekk jiġu mormija.

Emenda49

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

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 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni
jekk il-ħut kollu rikjest se jittella' fuq l-art, m'hemmx b¿onn li ssir referenza għal-limiti tal-
qbid li jsiru irrilevanti.

Emenda50

Proposta għal regolament

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 

2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli iżda li ma jaqbżux kwalunkwe 
dimensjoni u daqs stabbilit mil-
leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni għall-
istokkijiet tal-ħut stipulati fil-paragrafu 1. 
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tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew ikel tal-
annimali domestiċi biss.

Il-bejgħ ta' tali stokkijiet ta' ħut taħt id-daqs 
ta' referenza minimu għall-konservazzjoni 
għandu jiġi limitat għal tnaqqis liċenzjat
għall-ikel jew żejt tal-ħut kummerċjali jew 
ikel tal-annimali domestiċi biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Meħtieġa biex twaqqaf il-bejgħ illegali ta' ħut ¿għir.
Jista' jkun hemm pressjoni biex jinbidlu r-regoli dwar id-daqs sabiex ikun permess il-bejgħ 
lill-pubbliku ta' iktar ħut żgħir. Dan għandu jkun reżistit sabiex jiġi promoss l-irkupru tal-
istokkijiet tal-ħut.

Emenda51

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta' ksur tar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom iwaqqfu l-
allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
lill-bastiment ikkonċernat għal perjodu ta' 
mhux iktar minn tliet snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jeħtieġ li jiġi ċċarat li r-rimi ta' ħut kummerċjali mhuwiex aċċettabbli. Ksur jista' jkun diffiċli 
biex jinstab iżda meta jiġi ppruvat piena ħarxa tingħata għalih.

Emenda52

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri huma responsabbli għall-applikazzjoni ta' sanzjonijiet kriminali.

Emenda53

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. B'effett mill-1 ta' Jannar 2010, l-
ispeċi kollha ta' ħut għandhom jittellgħu 
fuq l-art ħlief jekk issir dispożizzjoni 
speċifika għar-rimi tagħhom fuq reġistru 
li l-Kummissjoni għandha tippubblika u 
żżomm wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rekw¿it li jittellgħu fuq l-art l-ispeċi kummerċjali kollha eventwalment jeħtieġ jiġi segwit 
minn wieħed li jirrikjedi l-ħatt tal-ħut kollu ħlief meta jkun hemm prospett tajjeb li jibqgħu 
ħajjin. M'huwa la aċċettabbli u lanqas sostenibbli li l-ħut jintrema lura mejjet fil-baħar, meta 
jista' jsir u¿u minnu. 

Emenda54

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni skont l-
Artikolu 43(3)TFUE, għandu jiddeċiedi 
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dwar l-opportunitajiet tas-sajd u l-
allokazzjoni ta' dawk l-opportunitajiet tas-
sajd fost l-Istati Membri.  Il-proposta tal-
Kummissjoni u d-deċiżjoni tal-Kunsill 
għandhom jikkonformaw bis-sħiħ mal-
Artikolu 4(b).
Tali opportunitajiet tas-sajd 
m'għandhomx jipprovdu għal qbid ta' 
kwalunkwe speċi li jaqbeż fi kwalunkwe 
sena jew parti minn sena, il-livell 
neċessarju biex jinkiseb l-objettiv stabbilit 
fl-Artikolu 10(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Filwaqt li l-istabbiliment tal-pjanijiet multiannwali għandu jkun fuq il-bażi ta' koedeċiżjoni, l-
allokazzjoni sussegwenti tal-allokazzjonijiet tas-sajd teħtieġ issir mill-Kunsill. Iżda l-
istabbiliment ta' TACs u kwoti ma jridux jitħallew jaqbżu r-rekwiżiti neċessarji biex jinkiseb 
ir-rendiment massimu sostenibbli fiż-żmien previst. 

Emenda55

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kunsill għandu biss jiddevja minn 
dawn il-miri, żminijiet u marġini fuq il-
bażi ta' parir xjentifiku riċenti u vvalidat 
minn kumitat jew istituzzjoni xjentifika 
stabbilita, u skont l-Artikolu 4(b).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dan jagħti lill-Kunsill diskrezzjoni biex jaġġusta l-opportunitajiet tas-sajd fejn parir 
xjentifiku aġġornat juri li l-limiti fil-pjan multiannwali m'għadhomx konformi mal-objettiv li 
jinkiseb rendiment massimu sostenibbli.
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Emenda56

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għat-tqassim tal-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom allokati 
bejn segmenti differenti tal-flotot tas-sajd 
tagħhom, u, fid-determinazzjoni tal-
prijoritajiet, l-Istati Membri jistgħu 
jikkunsidraw fatturi soċjali u ambjentali 
inklużi l-benefiċċji potenzjali li jistgħu 
jittieħdu miż-żieda tas-sehem mogħti lill-
prattiki tas-sajd żgħar u li jkollhom impatt 
baxx.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri għandhom iqisu jagħtu sehem miżjud ta' allokazzjonijiet tas-sajd lil sajjieda 
ta' skala żgħira.

Emenda57

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali li jivvaluta jekk l-
opportunitajiet attwali tas-sajd humiex 
qed ikunu effikaċi fl-irkupru u ż-żamma 
tal-popolazzjonijiet ta' speċi mistada 
f'livelli ogħla minn dawk li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-opportunitajiet tas-sajd huma ddeterminati mill-Kunsill. Il-Parlament u l-pubbliku jeħtieġ li 
jkollhom l-opportunità li jivvalutaw jekk humiex jikkontribwixxu għall-kisba tar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Emenda58

Proposta għal regolament
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 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 
allokati opportunitajiet tas-sajd u għal 
bastimenti kollha li qed jistadu fl-ilmijiet 
territorjali tal-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Hemm ir-riskju li l-isforzi ta' konservazzjoni jkunu kompletament imfixkla jekk ma japplikawx 
ukoll għal bastimenti li għandhom drittijiet storiċi li jistadu fi¿-¿ona 6-12 mil.  Ma jistax ikun 
hemm ċertezza li Stati Membri oħra se jaqblu li jimponu r-restrizzjonijiet meħtieġa fuq il-
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom, u n-nuqqas ta' ċerti bastimenti li jirrispettaw ir-
rekwi¿iti ta' konservazzjoni jagħti lok għal disprezz kbir fost dawk li jagħmlu hekk. F'dan il-
ka¿ l-awtorità tal-Istati Membri teħtieġ li tissaħħaħ lil hinn mir-rwol propost fl-Artikolu 26.

Emenda59

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

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 

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu 
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 



PA\892163MT.doc 35/59 PE480.515v03-00

MT

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: 

ma' dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri 
tekniċi applikabbli għal bastimenti kollha
li joperaw fir-rigward ta' stokkijiet fl-
ilmijiet tagħhom li għalihom ġew allokati 
opportunitajiet tas-sajd. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tali miżuri tekniċi:

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fl-ilmijiet ta' qrib il-kosta, ir-rekwiżiti tal-Istati Membri jeħtieġ li japplikaw għall-bastimenti 
kollha tas-sajd, tkun liema tkun in-nazzjonalità. L-ebda approċċ ieħor ma jista' jitqies bħala 
ġust għal kulħadd.

Emenda60

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) japplikaw biss għal bastimenti tas-sajd 
li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru 
jew, fil-każ ta' attivitajiet tas-sajd li ma 
jitwettqux minn bastiment tas-sajd, għal 
persuni stabbiliti fit-territorju;

(a) japplikaw biss għal bastimenti kollha 
li joperaw fir-rigward ta' stokkijiet fl-
ilmijiet tagħhom li għalihom ġew allokati 
opportunitajiet tas-sajd

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fl-ilmijiet ta' qrib il-kosta, ir-rekwiżiti tal-Istati Membri jeħtieġ li japplikaw għall-bastimenti 
kollha tas-sajd, tkun liema tkun in-nazzjonalità. L-ebda approċċ ieħor ma jista' jitqies bħala 
ġust għal kulħadd.

Emenda61

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn 
Stat Membru jistgħu jaffettwaw bastimenti 

2. Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn 
Stat Membru jistgħu jaffettwaw bastimenti 
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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.

tas-sajd ta' Stati Membri oħra, tali miżuri 
għandhom jiġu adottati biss wara 
notifikazzjoni lill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri rilevanti u l-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti tal-miżuri akkumpanjati minn 
memorandum ta' spjegazzjoni li turi wkoll 
li mhumiex diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fl-interessi tal-konservazzjoni, u sabiex titħeġġeġ l-ekwità bejn il-bastimenti kollha tas-sajd, 
ir-rwol tal-Istati Membri jeħtieġ li jissaħħaħ f'dan ir-rigward.

Emenda62

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Qabel l-allokazzjoni ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli, kull Stat Membru 
għandu jippubblika dikjarazzjoni tal-
politika tiegħu fejn jindika l-għan tiegħu, 
jispjega kif se jsir il-kummerċ 
f'konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd, u 
jipprovdi dettalji tar-regoli u r-
regolamenti li se japplikaw. Tali 
dikjarazzjoni għandha tagħmel referenza 
lir-rekwiżiti ta' prattiki tajba li magħhom 
jirdu jikkonformaw id-detenturi ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli .

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri jridu jispjegaw il-politika tagħhom sabiex jippromwovu l-applikazzjoni 
effikaċi tagħha u jiżguraw li l-operazzjoni tagħha tista' tiġi vvalutata iktar tard. 
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Emenda63

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fit-tfassil tas-sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli li 
għandhom jadottaw, l-Istati Membri 
jistgħu jikkunsidraw kriterji soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali, u jistgħu:
(a) jillimittaw il-proporzjon ta' 
opportunitajiet tas-sajd li se jiġu allokati 
lil kwalunkwe detentur wieħed;
(b) jillimittaw in-numru ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli li 
jistgħu jkunu rreġistrati fuq bastiment 
wieħed.
(c) jillimittaw jew jipprojbixxu t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli bejn segmenti speċifiċi tal-
flotta tas-sajd;
(d) jillimittaw jew jipprojbixxu t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli bejn żoni ġeografiċi definiti 
sabiex jipproteġu komunitajiet kostali;
(e) jillimittaw jew jipprojbixxu l-kera ta' 
allokazzjonijiet tas-sajd annwali biex 
jiżguraw li d-detenturi jkollhom parti 
diretta u fit-tul fis-sajd;
(f) jillimitaw il-punt sa fejn jistgħu 
jinqasmu l-konċessjonijiet trasferibbli tas-
sajd, u jirrikjedu li l-bastimenti jkollhom 
numru minimu sabiex ikunu jistgħu 
jistadu;
(g) jillimitaw it-trasferimenti 
ta'konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli  lill-
partijiet li jistgħu juru rabta ekonomika 
diertta mas-sajd;
(h) jirrikjedu l-iskrappjar ta' bastiment, li 
minħabba bejgħ, għandu 
inqaskonċessjonijiet tas-sajd trasferibbli  
minn minimu spefiċikati;
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(i) iżommu proporzjon ta' opportunitajiet 
tas-sajd għad-distribuzzjoni għal membri 
ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom opportunità kbira li jfasslu l-
politika b'tali mod li jista' jipproteġi bl-aħjar mod l-interessi tagħhom. It-tfassil 
ta'konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli  jista' jitqies bħala l-ka¿ uniku l-iktar b'saħħtu ta' 
"reġjonalizzazzjoni", li jippermetti lill-Istati Membri jiddeterminaw il-prijoritajiet politiċi 
tagħhom stess u jiksbu tnaqqis tal-kapaċità.

Emenda64

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 55, 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.

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.
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Emenda65

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
għandhom jibqgħu fil-proprjetà tal-Istat 
Membru responsabbli għall-allokazzjoni 
tagħhom. Stat Membru jista' jirrevoka l-
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd ta' 
detentur jekk l-objettivi jew ir-rekwiżiti 
tal-allokazzjonijiet tal-politika tal-
allokazzjoni tiegħu mhumiex qed jiġu 
sodisfati u jekk id-detentur ikun naqas 
milli jikkonforma mat-talbiet raġonevoli 
ta' dak l-Istat Membru għal konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni
– Konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd mhumiex proprjetà iżda intitolament għall-użu li 
jkun soġġett għall-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat Membru. 

Emenda66

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 27e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 55, fejn 
tawtorizza, għall-bidu fuq bażi ta' żmien 
limitat, talbiet ġġustifikati sew mill-Istati 
Membri jew mill-korpi reġjonali għal 
varjazzjonijiet reġjonali speċifiċi li 
għandhom isiru għad-definizzjoni tat-12-
il metru.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Minħabba d-differenza wiesgħa fil-kundizzjonijiet tal-baħar u l-prattiki nazzjonali fl-Ewropa 
kollha, huwa importanti li jiġi ¿gurat li d-dettalji tar-Regolament ikunu jistgħu jiġu 
interpretati b'mod flessibbli sakemm jin¿ammu l-objettivi.

Emenda67

Proposta għal regolament
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 jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur jew korpi simili. 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
– Ħafna sajjieda ta' skala żgħira mhumiex membri tal-organizzazzjonijiet tal-produttur.

Emenda68

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jallokaw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
mingħajr ħlas, jew jistgħu jirrikjedu 
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pagament ta' tariffa, jew jistgħu jallokaw 
tali konċessjonijiet permezz ta' rkant lil 
detenturi li jikkonformaw mar-rekwiżiti 
kollha l-oħra.

Or. en

Emenda69

Proposta għal regolament
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 u jerġgħu jallokaw
konċessjonijet tas-sajd trasferibbli li ma 
jkunux intużaw fuq bastiment tas-sajd għal 
perjodu ta' tliet snin konsekuttivi.

Or. en

Emenda70

Proposta għal regolament
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. 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, b'mod 
ġust, ekwitabbli u trasparenti, 
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partikolarment rigward flotta tas-sajd ta' 
skala żgħira meta topera fi ħdan sistema 
ta' konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni
– Il-flotta tas-sajd ta' skala żgħira hija l-ikbar impjegatur, u ħafna drabi jkollha l-inqas 
impatt ambjentali, iżda rari jkollha r-riżorsi jew l-organizzazzjoni biex tinsisti fuq il-każ 
tagħha għal distribuzzjoni ta' opportunitajiet li tirrifletti r-rwol tagħha.

Emenda71

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali opportunitajiet tas-sajd 
m'għandhomx jipprovdu għal qbid ta' 
kwalunkwe speċi li jaqbeż fi kwalunkwe 
sena jew parti minn sena, il-livell 
neċessarju biex jinkiseb l-objettiv tal-
Artikolu 10(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Stokkijiet tal-ħut ġew meqruda minħabba ħsieb għal żmien qasir u n-nuqqas ripetut tal-
gvernijiet li jsegwu l-parir xjentifiku. L-objettiv tal-irkupru tal-livelli tal-istokkijiet 'l fuq mir-
rendiment massimu sostenibbli jeħtieġ li jkun il-prijorità.

Emenda72

Proposta għal regolament
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 

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
10% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 
għandhom jistabbilixxu għanijiet u kriterji 
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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). 

trasparenti għall-allokazzjoni ta' dawn l-
opportunitajiet tas-sajd riservati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
– L-Istati Membri jistgħu jipprovdu inkoraġġiment għal prattiki partikolari tas-sajd, 
bħal pereżempju sajd b'impatt baxx, kif ukoll il-provvediment ta' opportunitajiet addizzjonali 
għall-prattiki tas-sajd ta' skala żgħira.

Emenda73

Proposta għal regolament
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-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, Stat 
Membru jista' jipprovdi inċentivi lil 
bastimenti tas-sajd li jużaw metodi tas-sajd 
b'impatt baxx u/jew 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni
– Estensjoni tal-istess prinċipju, partikolarment rigward bastimenti tas-sajd b'impatt 
baxx.
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Emenda74

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistru, u d-dettalji tat-termini u l-
kundizzjonijiet li taħthom ġew allokati 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli u 
opportunitajiet tas-sajd, isiru disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni
– Mhuwiex aċċettabbli li l-pubbliku ma jkunx jista' jistabbilixxi l-identità tad-detenturi 
tal-allokazzjonijiet, u l-kundizzjonijiet li huma mistennija li jikkonformaw magħhom.

Emenda75

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu trasferiti biss bil-permess tal-
Istat Membru li jkun il-proprjetarju 
tagħhom. Għandu jkun hemm 
preżunzjoni favur it-trasferiment ta' tali 
konċessjonijiet tas-sajd sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat ikun sodisfatt li 
dawn ma jmorrux kontra l-objettivi tal-
politika ta' allokazzjonijiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-valur ta' konċessjoni tas-sajd trasferibbli se jkun jiddependi parzjalment mit-tmexxija tajba 
tal-opportunitajiet tas-sajd u mill-abilità tad-detentur li jkun kapaċi jittrasferixxi l-
konċessjoni tas-sajd għall-qligħ finanzjarju.  Għalhekk għandu jkun hemm preżunzjoni favur 
tali trasferimenti, iżda l-Istati Membri jistgħu jkollhom id-dritt li jintervjenu.
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Emenda76

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-
permess għat-trasferiment bil-kundizzjoni 
li l-bastiment li qed ibigħ id-drittijiet tas-
sajd tiegħu jitneħħa mis-servizz u jiġi 
skrappjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni
– Il-kapaċità tal-flotot tas-sajd tal-Ewropa teħtieġ li tonqos.  Trasferimenti ta' dan it-tip 
se jipprovdu lill-proprjetarji tal-bastiment bi qligħ finanzjarji sostanzjali, filwaqt li l-
iskrappjar tal-bastimenti jista' jkun ukoll ta' profitt.   

Emenda77

Proposta għal regolament
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 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni. 

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, 
inklużi bastimenti tas-sajd ta' skala 
żgħira. Huwa għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar il-metodu tal-
allokazzjoni. 

Or. en

–
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Emenda78

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha u 
għall-pubbliku. Il-Kummissjoni għandha 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 55 dwar id-definizzjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni
– Aċċessibbiltà u trasparenza:

Emenda79

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 

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 ibbażata fuq l-ekosistema u l-
akkwakultura, jimmaniġġjawha u 
jagħmluha pubblikament disponibbli u 
jipprovduha kif meħtieġ għall-utenti finali 
ta' dejta xjentifika, inklużi korpi maħtura 
mill-Kummissjoni. Dik id-data għandha 
tinġabar ta' mill-inqas darbtejn fis-sena 
għall-istokkijiet li jkunu inqas mil-livelli 
kapaċi li jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli. Hi għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Għandu jsir kull sforz biex jiġi ¿gurat li d-data tirrifletti s-sitwazzjoni attwali. Għandu jkun 
hemm pre¿unzjoni favur id-dejta li tkun pubblikament disponibbli għajr f'ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Id-data hija meħtieġa biex jiġi stabbilit li l-ġestjoni tal-akkwakultura mhijiex 
qed tkun ta' ħsara lill-ambjent marittimu.

Emenda80

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
sfruttati, 

(a) l-istat attwali tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar sfruttati, 

Or. en

Emenda81

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

(b) il-livell attwali ta' sajd inkluża l-qabda 
inċidentali, l-impatt li l-attivitajiet tas-sajd 
u tal-akkwakultura jkollhom fuq ir-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-
baħar u l-kisba ta' stat ambjentali tajjeb 
kif ipprovdut mid-Direttiva 2008/56/KE,u,

Or. en
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Emenda82

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prestazzjoni soċjoekonomika tas-
setturi tas-sajd, l-akkwakultura u l-
ipproċessar ġewwa u barra l-ilmijiet tal-
Unjoni. 

(c) il-prestazzjoni soċjoekonomika attwali
tas-setturi tas-sajd, l-akkwakultura u l-
ipproċessar ġewwa u barra l-ilmijiet tal-
Unjoni. 

Or. en

Emenda83

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżguraw li d-dejta miġbura tkun 
preċiża u affidabbli; 

(d) jiżguraw li d-dejta miġbura tkun 
preċiża, affidabbli u komprensiva; 

Or. en

Emenda84

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jiżguraw ħażna sigura tad-dejta miġbura 
u fejn applikabbli, protezzjoni u 
kunfidenzjalità xierqa tad-dejta miġbura;

(f) jiżguraw ħażna sigura tad-dejta 
miġbura, jagħmluha pubblikament 
disponibbli għajr f'ċirkustanzi 
eċċezzjonali fejn jistgħu jkunu meħtieġa
protezzjoni u kunfidenzjalità xierqa u 
meta għandhom jiġu ddikjarati r-
raġunijiet għal tali restrizzjonijiet;

Or. en
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Emenda85

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta.

(g) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali kollha u s-
sistemi użati għall-ipproċessar tad-dejta 
miġbura sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u 
l-kwalità tad-dejta.

Or. en

Emenda86

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) Jagħmlu l-allokazzjoni tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli bil-
kundizzjoni li d-detenturi jissottomettu 
kull sena lill-Istati Membri d-data 
ekonomika u soċjali meħtieġa.

Or. en

Emenda87

Proposta għal regolament
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 

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ 
Regolament tal-Kunsill 2008/199/KE tal-



PE480.515v03-00 50/59 PA\892163MT.doc

MT

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. 

25 ta’ Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta’ 
qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni 
u l-użu ta’ data fis-settur tas-sajd u 
appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward 
tal-Politika Komuni dwar is-Sajd, li 
għandu jiġi rivedut u/jew emendat, jew, 
jekk meħtieġ, sostitwit b'qafas li jkollu tal-
inqas standard ekwivalenti, li jimplimenta 
d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu. 
Programm multiannwali ġdid għandu 
jirregola l-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ data 
mill-2014, li għandu jkun soġġett għad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u r-
Regolament 2008/199/KE. 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-data għas-snin 2011 - 2013.
_____________

1. ĠU L 60, 5.3.2008, p. 1. 

Or. en

Emenda88

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika l-miri għall-
preċiżjoni tad-dejta li għandha tinġabar u 
biex tiddefinixxi l-livelli ta' aggregazzjoni 
għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' dejta bħal 
din, għall-programm multiannwali 

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika l-miri għall-
preċiżjoni tad-dejta li għandha tinġabar u 
biex tiddefinixxi l-livelli ta' aggregazzjoni 
għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data bħal 
din, għall-programm multiannwali 
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msemmi fil-paragrafu 5. msemmi fil-paragrafu 5, u tiżgura l-
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri tal-
ġbir tad-data u l-preżentazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda89

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont l-Artikolu 50, il-Kummissjoni 
għandha żżomm l-assistenza finanzjarja 
jekk Stat Membru jonqos milli jipprovdi 
data xjentifika li huwa responsabbli għal 
ġbir u jonqos milli jikkonforma mat-
talbiet raġonevoli li għandu jagħmel 
hekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri ġew rikjesti jiġbru data xjentifika għal ħafna snin i¿da xi wħud naqsu milli 
jagħmlu hekk. Peress li evidenza xjentifika hija essenzjali għat-tħaddim effikaċi tar-
Regolament, il-Kummissjoni għandu jkollha sanzjonijiet disponibbli.

Emenda90

Proposta għal regolament
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 

1. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
b'mod attiv u tappoġġa l-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 
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fl-Artikoli 2 u 3. konsistenti mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jeħtieġ li l-UE tkun proattiva fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki fil-ġestjoni tas-sajd madwar 
id-dinja.

Emenda91

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
għandhom jipprovdu li l-bastimenti tas-
sajd tal-UE jistgħu joperaw fl-ilmijiet ta' 
pajjiż terz biss jekk ikollhom 
awtorizzazzjoni tas-sajd li nħarġet skont 
proċedura miftiehma miż-żewġ partijiet 
tal-ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Maħsuba biex tiżgura li l-bastimenti tal-UE jistgħu jistadu biss jekk ikunu konformi mat-
termini u l-kundizzjonijiet tal-ftehim, u ma jistgħux jidħlu f'arranġamenti privati li jistgħu 
jimponu kundizzjonijiet inqas stretti.

Emenda92

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Awtorizzazzjoni tas-sajd skont it-
termini ta' Ftehim tas-Sajd Sostenibbli 
m'għandhiex tingħata lill-bastimenti tas-
sajd li preċedentement kellhom bandiera 
fl-Unjoni fl-24 xahar qabel ma saret 
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applikazzjoni.

Or. en

Justification

Hemm diversi każijiet ta' bastimenti tal-UE li biddlu l-bandiera tagħhom sabiex jevitaw ir-
regoli tal-ftehimiet ta' sħubija tas-sajd.  Din il-prattika għandha kemm jista' jkun titwaqqaf.

Emenda93

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, 
l-istat tad-dritt, u d-drittijiet tal-bniedem 
kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali 
tad-Drittijiet tal-Bniedem, għandhom 
jikkostitwixxu element essenzjali tal-
Ftehimiet tas-Sajd Sostenibbli li 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Or. en

Emenda94

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Mill-1 ta' Jannar 2015, il-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni m'għandhomx 
jagħmlu attivitajiet tas-sajd f'ilmijiet ta' 
pajjiż terz ħlief f'konformità mat-termini 
ta' Ftehim tas-Sajd Sostenibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-UE turi eżempju billi tiżgura li l-preżenza tagħha fl-ilmijiet 
globali tkun ibbażata fuq ir-regoli u tkun legali.

Emenda95

Proposta għal regolament
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-kwalità, tas-sostenibilità u
tal-kompetittività tal-industrija tal-
akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa essenzjali li jintwerew il-kwalità u s-sostenibilità tal-akkwakultura sabiex il-pubbliku 
jkollu fiduċja u sabiex l-industrija tkun ta' suċċess. Kwistjonijiet bħal pere¿empju l-katina tal-
ikel, l-u¿u ta' antibijotiċi u rimi jridu jiġu indirizzati.

Emenda96

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-limitazzjoni tal-kwantitajiet tal-
alimentazzjoni tal-akkwakultura miksuba 
minn sajd ta' ħut selvaġġ għal livelli li ma 
jkunux theddida għall-kisba tal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 10, jew għas-
sostenibilità tal-prattiki tas-sajd x'imkien 
ieħor fid-dinja.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-linji gwida jridu jindirizzaw il-kritika l-iktar ħarxa tal-akkwakultura, jiġifieri l-u¿u tagħha 
ta' alimentazzjoni li teħtieġ pi¿ ikbar ta' ħut milli jiġi prodott mill-prodott finali jista' ma 
jikkontribwixxix għas-sostenibilità.  B'mod partikolari, il-linji gwida jridu ji¿guraw li d-
domandi tal-akkwakultura ma jheddux il-kisba tar-rendiment massimu sostenibbli f'sajd 
konvenzjonali.

Emenda97

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżgurar li l-operazzjonijiet tal-
akkwakultura jkunu kompatibbli mal-
objettivi tad-Direttiva 2008/56/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni
It-tniġġis minn fish farms huwa kaw¿a maġġuri ta' tħassib, u jista' jhedded l-ekosistema 
marittima u s-saħħa tal-ħut konvenzjonali.  Konformità mar-rekwi¿iti tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima hija essenzjali.

Emenda98

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) il-prevenzjoni ta' bidliet negattivi lil 
ekosistemi relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Rimi minn akkwakulturi jista' jkun ta' ħsara kemm lill-ambjent marittimu kif ukoll dak tal-
ilma ħelu u għandu jiġi kkontrollat
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Emenda99

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa essenzjali li jintwerew il-kwalità u s-sostenibilità tal-akkwakultura sabiex il-pubbliku 
jkollu fiduċja u sabiex l-industrija tkun ta' suċċess. Kwistjonijiet bħal pere¿empju l-katina tal-
ikel, l-u¿u ta' antibijotiċi u rimi jridu jiġu indirizzati.

Emenda100

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni sabiex tikkontribwixxi għall-kisba 
tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3.

Għandha tingħata għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni lill-azzjonijiet u inizjattivi biss 
li jkunu konformi mal-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikoli 2 u 3.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Għajnuna finanzjarja mill-Unjoni trid tkun bil-kundizzjoni tal-konformità mal-objettivi tar-
Regolament

Emenda101

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

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, għandha 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Għajnuna finanzjarja mill-Unjoni trid tkun bil-kundizzjoni tal-konformità mar-regoli 
stabbiliti fir-Regolament.

Emenda102

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-
operaturi għandha tkun kundizzjonali fuq 
il-konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd mill-operaturi.

1. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-
operaturi għandha tkun kundizzjonali fuq 
il-konformità mal-objettivi u mar-regoli 
tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-
operaturi.
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Emenda103

Proposta għal regolament
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 fit-tliet snin wara 
l-għoti tal-għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni għandu jirriżulta fi projbizzjonijiet 
temporanji jew permanenti fuq l-aċċess 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni u l-
pagament lura, kollu jew parzjalment, ta' 
dik l-għajnuna finanzjarja mogħtija 
preċedentement mill-Unjoni. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-firxa, id-dewmien u r-
ripetizzjoni tal-ksur serju.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Għajnuna finanzjarja m'għandhiex tingħata lill-operaturi li jiksru serjament ir-regoli tal-
PKS.

Emenda104

Proposta għal regolament
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' tliet snin qabel 
id-data tal-applikazzjoni għall-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni.
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Ġustifikazzjoni
Skont id-definizzjoni, "ksur serju" huwa tabilħaqq serju, u jekk huma awtorizzati sanzjonijiet, 
mela dawn kienu verament dissważivi.

Emenda105

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta għajnuna għad-dekommissjonar 
ta' bastiment titħallas minn Stat Membru 
jew mill-Kummissjoni, kwalunkwe 
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni mħallsa 
fit-tliet snin preċedenti rigward il-
modernizzazzjoni jew it-titjib ta' dak il-
bastiment għandha titħallas lura.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-Kummissjoni qed tipproponi li dik l-għajnuna għad-dekommissjonar m'għandhiex tibqa' 
titħallas u jekk ikun hemm qbil dwar dan, din l-emenda issir irrilevanti. Jekk le, tgħin tiżgura 
li l-użu tal-fondi pubbliċi se jkun protett.


