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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Dokument ta' Ħidma fassal il-proposta tal-Kummissjoni u pprovda analiżi politika qasira. 
Din l-Opinjoni tipproponi numru ta' emendi mfassla biex jiżguraw li l-FEMS jikkontribixxi 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-PKS u jwassal għal immaniġġjar ambjentalment sostenibbli tas-
sajd fl-Ewropa u 'l barra minnha.

L-emendi ewlenin jindirizzaw numru ta' punti.

Tneħħew ċertu tipi ta' ffinanzjar:
 ħżin tal-ħut maqbud meta m'hemmx suq, għax huwa aħjar li jkun hemm sajd meta 

l-kundizzjonijiet tas-suq jiggarantixxu prezz tajjeb milli li jinħażen il-ħut għal 
perjodi ta' żmien fit-tul;

 primjums tal-assikurazzjoni għal stabbilimenti tal-akkwakultura, għax l-ispiża 
għandha titħallas mill-operaturi stess milli min-nies li jħallsu t-taxxi;

 għal għajnuna fl-immaniġġjar ta' "konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli";
 promozzjoni u tqegħid fis-suq ta' ħut li għalih hemm suq limitat jew li għalih 

m'hemm l-ebda suq.

F'ħafna postijiet, tiżdied lingwa biex jiġi żgurat li l-appoġġ ma jwassalx għal żieda fil-
kapaċità tas-sajd.

L-iffinanzjar huwa ridirezzjonat biex jappoġġja l-ġbir ta' data xjentifika u data oħra u s-
sorveljanza mtejba tal-attivitajiet tas-sajd.

It-taqsima dwar l-akkwakultura hija emendata biex tneħħi l-enfasi mill-promozzjoni 
simplifikata tal-akkwakultura, industrija li tista' toħloq problemi ambjentali kbar jekk tkun 
immaniġġjata b'mod fqir, u tqiegħed l-enfasi fuq sostenibilità ambjentali ferm akbar għall-
operazzjonijiet tal-akkwakultura.

Essenzjalment, is-sajd huwa sfruttament privat ta' prodott pubbliku, u għalhekk, id-dritt li 
wieħed jistad iġorr miegħu ċerti responsabilitajiet, speċjalment l-iżgurar li s-sajd ma jwassalx 
għat-telf tal-istokkijiet tal-ħut jew għad-degradazzjoni tal-ambjent tal-baħar jew tal-
komunitajiet kostali li jiddependu fuqhom għas-sopravivenza tagħhom. L-iffinanzjar għandu 
jkun immirat b'mod preferenzjali jew biex jiġbor id-data ħalli tiġi analizzata s-sostenibilità tal-
attivitajiet tas-sajd jew biex jiġi pprovdut appoġġ għal dawk li jistadu bl-aktar mod 
ambjentalment u soċjalment sostenibbli. Qed jiġu proposti emendi għal dan il-għan, kif ukoll 
għall-promozzjoni tal-approċċ prekawzjonarju u approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi għall-
immaniġġjar tas-sajd.

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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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) 'kapaċità għas-sajd' tfisser it-
tunnellaġġ ta' bastiment f'TG 
(Tunnellaġġ Gross) u l-qawwa tiegħu 
f'kW (Kilowatt) kif definit fl-Artikoli 4 u 5 
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2930/861, it-tip ta' tagħmir kif inhu 
definit fl-Anness XI tar-Regolament tal-
Kummissjoni 404/2011 u l-ammont ta' 
tagħmir użat;
_____________
1ĠU L 274, 25.9.1986, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun utli li jkun hemm definizzjoni ċara tal-kapaċità tas-sajd fir-regolament.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) 'reġjuni tal-baħar' tfisser iż-żoni 
ġeografiċi stabbiliti fl-Anness I għad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE u ż-
żoni stabbiliti mill-organizzazzjonijiet 
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd; 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-terminu ma jidhirx fil-proposta allura huwa xieraq li jitħassar.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prinċipji msemmija fl-
Artikolu 4 tar-[Regolament (UE) Nru […] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni u l-
komplimentarjetà bejn l-appoġġ mill-
FEMS u minn politiki u strumenti 
finanzjarji oħrajn tal-Unjoni, inkluż ir-
Regolament (KE) Nru [li jistabbilixxi l-
Programm Kwadru għall-Ambjent u l-
Azzjoni dwar it-Tibdil fil-Klima 
(Programm Kwadru LIFE)] u dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni. Il-
koordinazzjoni bejn l-għajnuna mill-FEMS 
u l-Programm Qafas LIFE għandha 
tinkiseb, b’mod partikolari, permezz tal-
promozzjoni tal-finanzjament ta’ attivitajiet 
li jikkomplimentaw proġetti integrati 
ffinanzjati taħt il-Programm Qafas LIFE, 
kif ukoll permezz tal-promozzjoni tal-użu 
ta’ soluzzjonijiet, metodi u strateġiji 
vvalidati taħt il-Programm Qafas LIFE.

Minbarra l-prinċipji msemmija fl-
Artikolu 4 tar-[Regolament (UE) Nru […] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni u l-
komplimentarjetà bejn l-appoġġ mill-
FEMS u minn politiki u strumenti 
finanzjarji oħrajn tal-Unjoni, inkluż ir-
Regolament (KE) Nru [li jistabbilixxi l-
Programm Kwadru għall-Ambjent u l-
Azzjoni dwar it-Tibdil fil-Klima 
(Programm Kwadru LIFE)] u dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni. Il-
koordinazzjoni bejn l-għajnuna mill-FEMS 
u l-Programm Qafas LIFE għandha 
tinkiseb, b’mod partikolari, permezz tal-
promozzjoni tal-finanzjament ta’ attivitajiet 
li jikkomplimentaw proġetti integrati 
ffinanzjati taħt il-Programm Qafas LIFE, 
kif ukoll permezz tal-promozzjoni tal-użu 
ta’ soluzzjonijiet, metodi u strateġiji 
vvalidati taħt il-Programm Qafas LIFE, 
speċjalment fil-qasam tal-prijorità tal-
bijodiversità.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) operazzjonijiet li jżidu l-kapaċità ta’
sajd tal-bastiment;

(a) operazzjonijiet li jżidu l-kapaċità ta’ 
sajd jew l-abilità biex jinqabad il-ħut tal-
bastiment;

Or. en
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Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) investimenti f'bastimenti li għalihom 
l-Istat Membru tal-bandiera ma weriex 
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-
opportunitajiet tas-sajd disponibbli;  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna flotot huma kbar wisq meta mqabbla mal-istokkijiet tal-ħut li jfittxu għalhekk is-
sussidji għandhom ikunu b'kundizzjoni li ma jkollhomx kapaċità żejda.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. EUR 4,535,000,000 tar-riżorsi 
msemmija fil-paragrafu (1) għandhom jiġu 
allokati għall-iżvilupp sostenibbli tas-sajd, 
tal-akkwakultura u taż-żoni tas-sajd taħt il-
Kapitoli I, II u III tat-Titolu V.

2. Massimu ta' EUR 3,964,000,000 tar-
riżorsi msemmija fil-paragrafu (1) 
għandhom jiġu allokati għall-iżvilupp 
sostenibbli tas-sajd, tal-akkwakultura u taż-
żoni tas-sajd taħt il-Kapitoli I, II u III tat-
Titolu V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu allokati riżorsi akbar biex jikkontrollaw l-attivitajiet u l-ġbir tad-data.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. EUR 477 000 000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-miżuri ta’ kontroll u infurzar 
imsemmija fl-Artikolu 78.

3. Minimu ta' EUR 690.000.000 tar-riżorsi 
msemmija fil-paragrafu (1) għandhom jiġu 
allokati għall-miżuri ta’ kontroll u infurzar 
imsemmija fl-Artikolu 78.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu allokati riżorsi akbar biex jikkontrollaw l-attivitajiet u l-ġbir tad-data.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. EUR 358 000 000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-miżuri dwar il-ġbir tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 79.

4. Minimu ta' EUR 716.000.000 tar-riżorsi 
msemmija fil-paragrafu (1) għandhom jiġu 
allokati għall-miżuri dwar il-ġbir tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 79.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu allokati riżorsi akbar biex jikkontrollaw l-attivitajiet u l-ġbir tad-data.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. EUR 45 000 000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-għajnuna għall-ħżin imsemmija fl-

imħassar
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Artikolu 72 mill-2014 sal-2018 inklużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli tintuża għajnuna pubblika biex jinħażen il-ħut li għalih m'hemmx suq immedjat, iż-
żmien li fih isiru l-attivitajiet tas-sajd għandu jkun immaniġġjat aħjar (ara Artikolu 70).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Fejn huwa applikabbli, il-konsistenza 
tal-miżuri taħt prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-FEMS imsemmija fl-
Artikolu 38(1)d ta' dan ir-Regolament u l-
oqfsa ta' azzjoni prijoritizzata għal 
Natura 2000 fl-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/KEE u l-ilħuq ta' status 
ambjentali tajjeb skont id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) wiri ta’ approċċ pertinenti integrat fil-
programm lejn l-innovazzjoni, l-ambjent, 
inklużi l-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni tan-
Natura 2000, u l-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima;

(c) wiri ta’ approċċ pertinenti integrat fil-
programm lejn l-innovazzjoni, il-
konservazzjoni tal-ambjent tal-baħar, 
inklużi l-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni tan-
Natura 2000, u l-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima;
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Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) valutazzjoni tal-bilanċ bejn il-
kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-
sajd disponibbli kif meħtieġ skont [ir-
Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd];

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) deskrizzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-
proġetti;

(f) deskrizzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-
proġetti, li jagħtu prijorità lil proġetti li 
huma mfassla biex inaqqsu l-impatt 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd u tal-
akkwakultura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar tal-prijoritajiet għandu jintuża biex titjieb il-marka ambjentali tal-attivitajiet 
tas-sajd u tal-akkwakultura.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-
istrateġiji ta’ żvilupp lokali taħt il-
Kapitolu III tat-Titolu V;

(g) deskrizzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-
istrateġiji ta’ żvilupp lokali taħt il-Kapitolu 
III tat-Titolu V, li jagħtu prijorità lil 
proġetti li huma mfassla biex inaqqsu l-
impatt ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd u 
tal-akkwakultura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar tal-prijoritajiet għandu jintuża biex titjieb il-marka ambjentali tal-attivitajiet 
tas-sajd u tal-akkwakultura.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt o – punt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- evalwazzjoni tal-effetti tas-settur tas-sajd 
fuq l-ekosistema.

- evalwazzjoni tal-effetti tas-settur tas-sajd 
fuq l-ekosistema biex jiġi permess tqabbil 
bejn it-tipi ta' attivitajiet tas-sajd u l-
partijiet tal-flotta.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-
programm operazzjonali permezz ta’ att ta’
implimentazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-
programm operazzjonali permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni meta tkun ċerta li r-
rekwiżiti tal-paragrafu 1 ikunu ġew 
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sodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi għandhom jiġu approvati biss ladarba jkunu korretti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attivitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1(b) jistgħu jkopru attivitajiet ta’ 
ġbir tad-dejta, studji, it-tixrid ta’ għarfien u 
l-aħjar prattiċi.

2. L-attivitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1(b) jistgħu jkopru attivitajiet ta’ 
ġbir tad-dejta, proġetti ta' riċerka 
konġunti, studji, it-tixrid ta’ għarfien u l-
aħjar prattiċi.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(b) għandu 
jingħata lil sajjieda kostali fuq skala żgħira 
li għandhom bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
rreġistrati bħala attivi u li jkunu wettqu 
attivitajiet ta’ sajd fil-baħar tul mill-inqas 
60 ġurnata matul is-sentejn ta’ qabel id-
data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni. Il-
liċenzja tas-sajd assoċjata mal-bastiment 
tas-sajd għandha tiġi rtirata b’mod 
permanenti.

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(b) għandu 
jingħata lil sajjieda kostali fuq skala żgħira 
li għandhom bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
rreġistrati bħala attivi u li jkunu wettqu 
attivitajiet ta’ sajd fil-baħar tul mill-inqas 
180 ġurnata matul is-sentejn ta’ qabel id-
data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni. Il-
liċenzja tas-sajd assoċjata mal-bastiment 
tas-sajd għandha tiġi rtirata b’mod 
permanenti u l-livelli ta' referenza tal-
flotta nazzjonali mnaqqsa kif suppost.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk il-liċenzja titneħħa, il-kapaċità tal-flotta għandha bżonn tiġi aġġustata wkoll.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex itejjeb il-kondizzjonijiet tax-
xogħol għas-sajjieda abbord, il-FEMS 
jista’ jappoġġja investimenti abbord jew 
fit-tagħmir individwali jekk dawn l-
investimenti jmorru lil hinn mill-istandards 
meħtieġa mil-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni.

1. Sabiex itejjeb il-kondizzjonijiet tax-
xogħol għas-sajjieda abbord, il-FEMS 
jista’ jappoġġja investimenti abbord jew 
fit-tagħmir individwali jekk dawn l-
investimenti jmorru lil hinn mill-istandards 
meħtieġa mil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni 
u ma jżidux il-kapaċità tal-bastimenti tas-
sajd.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Appoġġ għal sistemi ta’ konċessjonijiet 

tas-sajd trasferibbli tal-PKS
1. Sabiex jistabbilixxi jew jimmodifika 
sistemi ta’ konċessjonijiet tas-sajd skont l-
Artikolu 27 tar-[Regolament tal-PKS], il-
FEMS jista’ jappoġġja:
(a) it-tfassil u l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi meħtieġa għall-ħolqien 
jew il-funzjonament ta’ sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;
(b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati fit-tfassil u l-iżvilupp ta’ sistemi 
ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;
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(c) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-
sistemi ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli;
(d) il-ġestjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.
2. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1 (a), (b) u 
(c) għandu jingħata biss lill-awtoritajiet 
pubbliċi. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) 
ta’ dan l-Artikolu għandu jingħata lil 
awtoritajiet pubbliċi, persuni ġuridiċi jew 
fiżiċi jew organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti involuti fil-ġestjoni kollettiva 
tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
miġbura skont l-Artikolu 28(4) tar-
Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa użu mhux xieraq tal-fondi pubbliċi. ENVI diġà vvota biex jagħmel it-TFCs mhux 
obbligatorji mill-Istati Membri.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) inizjattivi li jkunu saru mill-Istati 
Membri biex jikkooperaw u jimplimentaw 
miżuri komuni biex jintlaħqu objettivi u 
miri miftiehma fi pjanijiet multiannwali 
stabbiliti skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd];

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni skont it-tifsira tal-
Artikoli 17 u 21 tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd]

(b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet 
multiannwali stabbiliti skont l-Artikoli 9, 
10 u 11 u miżuri ta’ konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikoli 17 u 21 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd]

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jnaqqas il-qabdiet mhux mixtieqa ta’ 
stokkijiet kummerċjali jew qabdiet 
inċidentali oħrajn;

(b) li jnaqqas il-qabdiet mhux mixtieqa jew 
mhux awtorizzati ta’ stokkijiet 
kummerċjali jew qabdiet inċidentali 
oħrajn;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jillimita l-impatti fiżiċi u bijoloġiċi 
tas-sajd fuq l-ekosistema jew qiegħ il-
baħar.

(c) li jnaqqas u fejn hu possibbli jelimina
l-impatti fiżiċi u bijoloġiċi tas-sajd fuq l-
ekosistema jew qiegħ il-baħar.

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sidien ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
li l-bastimenti tagħhom ikunu rreġistrati 
bħala bastimenti attivi u li jkunu wettqu 
attività ta’ sajd ta’ mill-inqas 60 ġurnata 
fuq il-baħar matul is-sentejn qabel id-data 
tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni;

(a) sidien ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
li l-bastimenti tagħhom ikunu rreġistrati 
bħala bastimenti attivi u li jkunu wettqu 
attività ta’ sajd ta’ mill-inqas 180 ġurnata 
fuq il-baħar matul is-sentejn qabel id-data 
tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġu ristretti s-sussidji għal bastimenti li stadu għal medja tal-anqas tliet xhur 
fis-sena; inkella jintlaħaq impatt marġinali.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sajjieda, li huma proprjetarji tal-irkaptu 
li għandu jinbidel u dawk li ħadmu abbord 
bastiment tas-sajd tal-Unjoni għal mill-
inqas 60 ġurnata matul is-sentejn qabel id-
data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni;

(b) sajjieda, li huma proprjetarji tal-irkaptu 
li għandu jinbidel u dawk li ħadmu abbord 
bastiment tas-sajd tal-Unjoni għal mill-
inqas 180 ġurnata matul is-sentejn qabel 
id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġu ristretti s-sussidji għal bastimenti li stadu għal medja tal-anqas tliet xhur 
fis-sena; inkella jintlaħaq impatt marġinali.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jikkontribwixxi għall-
eliminazzjoni tar-rimi u l-qbid inċidentali u 
jiffaċilita t-tranżizzjoni għall-isfruttar tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li 
jirrestawraw u jħarsu popolazzjonijiet ta' 
speċijiet maħsuda 'l fuq mil-livelli li jista' 
joħloq l-MSY, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
proġetti maħsuba biex jiżviluppaw jew 
jintroduċu għarfien tekniku jew 
organizzattiv ġdid bil-għan li jitnaqqas l-
impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent 
jew jinkiseb użu aktar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar.

1. Sabiex jikkontribwixxi għall-
eliminazzjoni tar-rimi u l-qbid inċidentali u 
jiffaċilita t-tranżizzjoni għall-isfruttar tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li 
jirrestawraw u jħarsu popolazzjonijiet ta' 
speċijiet maħsuda 'l fuq mil-livelli li jista' 
joħloq l-MSY, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
proġetti maħsuba biex jiżviluppaw jew 
jintroduċu għarfien tekniku jew 
organizzattiv ġdid bil-għan li jitnaqqas l-
impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent,
inklużi t-tnaqqis fil-konsum tal-fjuwil u l-
emissjonijiet tas-CO2 u l-ħsara lill-ħabitat 
tal-baħar u titjieb is-selettività tal-
operazzjonijiet tas-sajd sabiex ikun hemm 
użu aktar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, ibbażat fuq l-approċċ
prekawzjonarju u approċċ ibbażat fuq l-
ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġbir tal-iskart mill-baħar, bħat-
tneħħija ta’ rkaptu li jintilef u skart tal-
baħar;

(a) installazzjoni ta' faċilitajiet tal-portijiet 
biex jinġabar skart miġbur lura mill-baħar
bħal irkaptu li jintilef jew imkisser li jkun 
ittella' mill-baħar u skart tal-baħar;

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet oħra 
mmirati lejn iż-żamma u t-titjib tas-servizzi 
tal-bijodiversità u tal-ekosistemi, bħar-
restawr ta’ ħabitats marittimi u kostali 
speċifiċi sabiex tiġi appoġġjata s-
sostenibbiltà tal-istokkijiet tal-ħut.

(f) il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet oħra 
mmirati lejn iż-żamma u t-titjib tas-servizzi 
tal-bijodiversità u tal-ekosistemi, bħar-
restawr ta’ ħabitats marittimi u kostali 
speċifiċi sabiex tiġi appoġġjata s-
sostenibbiltà tal-istokkijiet tal-ħut, 
konsistenti mal-approċċ prekawzjonarju u 
approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi għall-
immaniġġjar tas-sajd.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ ma għandux jikkontribwixxi 
għat-tibdil jew l-immodernizzar ta’ magni 
prinċipali jew anċillari. L-appoġġ għandu 
jingħata lis-sidien tal-bastimenti tas-sajd 
biss u ma għandux jingħata aktar minn 
darba matul il-perjodu tal-ipprogrammar 
għall-istess bastiment tas-sajd.

2. L-appoġġ ma għandux jikkontribwixxi 
għat-tibdil jew l-immodernizzar ta’ magni 
prinċipali jew anċillari u lanqas iservi biex 
iżid il-qawwa tagħhom. L-appoġġ għandu 
jingħata lis-sidien tal-bastimenti tas-sajd 
biss u ma għandux jingħata aktar minn 
darba matul il-perjodu tal-ipprogrammar 
għall-istess bastiment tas-sajd.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kwalità tal-prodotti u l-użu ta’ qabdiet 
mhux mixtieqa

Il-kwalità tal-prodotti

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex itejjeb l-użu tal-qabdiet mhux 
mixtieqa, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
investimenti abbord sabiex isir l-aħjar użu 
mill-qabdiet mhux mixtieqa ta’ stokkijiet 
kummerċjali u jingħata valur lill-
komponenti sottoutilizzati tal-ħut 
maqbuda, f’konformità mal-Artikolu 15 
tar-[Regolament dwar il-Politika Komuni 
tas-Sajd] u l-Artikolu 8(b) tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar m'għandux ikun provdut għal bastimenti biex jaħżnu jew jittrattaw il-ħut li 
prinċipalment mhux suppost jaqbdu.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ imsemmi f’dan il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss lis-sidien tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li l-
bastimenti tagħhom ikunu wettqu attività 
ta’ sajd għal mill-inqas 60 ġurnata fuq il-
baħar matul is-sentejn qabel id-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni.

4. L-appoġġ imsemmi f’dan il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss lis-sidien tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li l-
bastimenti tagħhom ikunu wettqu attività 
ta’ sajd għal mill-inqas 180 ġurnata fuq il-
baħar matul is-sentejn qabel id-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-operazzjonijiet ikunu jikkonsistu 
minn investimenti f’tagħmir jew 
infrastruttura li jiżguraw il-konformità 
mar-rekwiżiti dwar l-ambjent, is-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali, l-iġjene jew il-
benesseri tal-annimali skont il-liġi tal-
Unjoni, u li jidħlu fis-seħħ wara l-2014, l-
appoġġ jista’ jingħata sad-data li fiha l-
istandards isiru obbligatorji għall-impriżi.

2. L-appoġġ għandu jiġi garantit meta l-
operazzjonijiet ikunu jikkonsistu minn 
investimenti f’tagħmir jew infrastruttura li
juru li għandhom impatt aktar baxx fuq l-
ambjent, jew rendiment aħjar fir-rigward 
tas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali, l-
iġjene jew il-benesseri tal-annimali milli r-
rekwiżiti skont il-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għall-allokazzjoni tal-appoġġ għandhom ikunu aktar riġidi.
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46 imħassar
Investimenti fl-akkwakultura lil hinn 
mill-kosta u fl-akkwakultura mhux 

relatata mal-ikel
1. Sabiex jitrawmu forom ta’ 

akkwakultura b’potenzjal għoli ta’ 
tkabbir, il-FEMS jista’ jappoġġja l-

investiment fl-iżvilupp tal-akkwakultura ’l 
barra mill-kosta jew tal-akkwakultura 

mhux relatata mal-ikel.
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 150 sabiex tidentifika t-tip ta’ 

operazzjonijiet u l-ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

An inappropriate use of public funds.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) diversifikazzjoni tad-dħul tal-impriżi 
tal-akkwakultura permezz tal-iżvilupp ta’ 
speċi ġodda fl-akkwakultura bi prospetti 
tajba fis-suq;

imħassar

Or. en
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaqqif ta’ servizzi ta’ ġestjoni, 
għajnuna u konsulenza għall-farms tal-
akkwakultura;

(a) it-twaqqif ta’ servizzi ta’ ġestjoni, 
għajnuna u konsulenza għall-farms tal-
akkwakultura li jikkontribwixxu biex 
inaqqsu l-impatt ambjentali tal-
operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza 
ta’ natura teknika, xjentifika, legali jew 
ekonomika għall-farms.

(b) il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza 
ta’ natura teknika, xjentifika, legali jew 
ekonomika għall-farms li jikkontribwixxu 
biex inaqqsu l-impatt ambjentali tal-
operazzjonijiet.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istrateġiji tal-kummerċjalizzazzjoni u 
n-negozju.

imħassar

Or. en
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tagħlim tul il-ħajja, it-tixrid ta’ 
għarfien xjentifiku u prattiċi innovattivi u 
l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda fl-
akkwakultura;

(a) it-tagħlim tul il-ħajja, it-tixrid ta’ 
għarfien xjentifiku u prattiċi innovattivi u 
l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda fl-
akkwakultura li jikkontribwixxu biex 
inaqqsu l-impatt ambjentali tal-
operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jikkontribwixxi għall-iżvilupp
tas-siti u l-infrastrutturi tal-akkwakultura, 
il-FEMS jista’ jappoġġja:

1. Sabiex jikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-
impatt ambjentali tas-siti u l-infrastrutturi 
tal-akkwakultura, il-FEMS jista’ 
jappoġġja:

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identifikazzjoni u l-immappjar tal-
aktar żoni adattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura, u fejn applikabbli, il-
kunsiderazzjoni tal-proċessi tal-ippjanar 
spazjali marittimu;

(a) l-identifikazzjoni u l-immappjar tal-
aktar żoni adattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura b'impatt ambjentali baxx, u 
fejn applikabbli, il-kunsiderazzjoni tal-
proċessi tal-ippjanar spazjali marittimu;



PA\903144MT.doc 23/30 PE489.647v01-00

MT

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-infrastrutturi taż-żoni tal-
akkwakultura, inkluż permezz tal-
konsolidazzjoni tal-art, il-provvista tal-
enerġija jew il-ġestjoni tal-ilma;

(b) it-titjib tal-infrastrutturi taż-żoni tal-
akkwakultura, inkluż permezz tal-provvista
tal-enerġija jew il-ġestjoni tal-ilma;

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-azzjoni meħuda u implimentata mill-
awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2009/147/KE 
jew l-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 92/43/KE bil-għan li jipprevjenu 
ħsara serja fl-akkwakultura.

(c) l-azzjoni mhux letali meħuda mill-
awtoritajiet kompetenti li tfittex il-
mitigazzjoni tal-kunflitti ma' speċji 
selvaġġi protetti skont id-Direttiva 
2009/147/KE jew id-Direttiva 92/43/KE
bil-għan li jipprevjenu ħsara serja fl-
akkwakultura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi pubbliċi għandhom jintużaw biss għal attivitajiet mhux letali.
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51 imħassar

L-inkoraġġiment ta’ bdiewa ġodda fis-
settur tal-akkwakultura

1. Sabiex irawwem l-imprenditorija fl-
akkwakultura, il-FEMS jista’ jappoġġja t-
twaqqif ta’ impriżi tal-akkwakultura minn 
bdiewa ġodda li għadhom jibdew.
2. L-Appoġġ 1 għandu jingħata lill-
bdiewa tal-akkwakultura li jidħlu fis-
settur sakemm dawn:
(a) ikollhom kompetenzi u ħiliet 
professjonali adegwati;
(b) ikunu qegħdin iwaqqfu għall-ewwel 
darba impriża mikro jew żgħira fis-settur 
tal-akkwakultura bħala kapijiet ta’ dik l-
impriża;
(c) jissottomettu pjan tan-negozju għall-
iżvilupp tal-attivitajiet tagħhom fl-
akkwakultura.
3. Sabiex jiksbu ħiliet professjonali 
adegwati, il-bdiewa tal-akkwakultura li 
jidħlu fis-settur jistgħu jibbenifikaw mill-
appoġġ taħt l-Artikolu 49(1)(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Użu mhux xieraq tal-fondi pubbliċi.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jippermettu tnaqqis sostanzjali tal-
impatt tal-impriżi tal-akkwakultura fuq l-
ilma, b’mod partikolari permezz ta’ tnaqqis 
tal-ammont ta’ ilma użat jew titjib tal-
kwalità tal-ilma prodott, inkluż permezz 
tal-iskjerament ta’ sistemi tal-akkwakultura 
multitrofiċi;

(a) li jippermettu tnaqqis sostanzjali tal-
impatt tal-impriżi tal-akkwakultura fuq l-
ilma, b’mod partikolari permezz ta’ tnaqqis 
tal-ammont ta’ kimiċi, mediċini jew ilma 
użat jew titjib tal-kwalità tal-ilma prodott, 
inkluż permezz tal-iskjerament ta’ sistemi 
tal-akkwakultura multitrofiċi;

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ix-xiri tat-tagħmir li jipproteġi l-farms 
tal-akkwakultura minn predaturi selvaġġi li 
jibbenifikaw minn protezzjoni skont id-
Direttiva 2009/147/KEE tal-Kunsill u tal-
Parlament Ewropew u d-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KE;

(c) ix-xiri ta' tagħmir mhux letali li 
jipproteġi l-farms tal-akkwakultura minn 
predaturi selvaġġi li jibbenifikaw minn 
protezzjoni skont id-
Direttiva 2009/147/KEE tal-Kunsill u tal-
Parlament Ewropew u d-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KE;

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata biss lil 
benefiċjarji li jimpenjaw ruħhom għal 
minimu ta’ 3 snin li jipparteċipaw fl-
EMAS (Skema ta' Mmaniġġjar u Awditjar 

2. L-appoġġ għandu jingħata biss lil 
benefiċjarji li jimpenjaw ruħhom għal 
minimu ta’ 5 snin li jipparteċipaw fl-
EMAS (Skema ta' Mmaniġġjar u Awditjar 
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Ekoloġiċi) jew għal minimu ta’ 5 snin li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-
produzzjoni organika.

Ekoloġiċi) jew għal minimu ta’ 5 snin li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-
produzzjoni organika.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Assigurazzjoni fuq l-istokkijiet tal-

akkwakultura
1. Sabiex jiġi salvagwardjat id-dħul tal-
produtturi tal-akkwakultura, il-FEMS 
jista’ jappoġġja l-kontribuzzjoni għal 
assigurazzjoni fuq l-istokkijiet tal-
akkwakultura li għandha tkopri t-telf 
minħabba:
(a) diżastri naturali;
(b) avvenimenti klimatiċi ħżiena ħafna;
(c) bidliet f’daqqa fil-kwalità tal-ilma;
(d) mard fl-akkwakultura jew il-qerda tal-
faċilitajiet tal-produzzjoni.
2. L-okkorrenza ta’ avveniment klimatiku 
ħażin ħafna jew l-infestazzjoni ta’ marda 
fl-akkwakultura għandha tiġi rikonoxxuta 
tali mill-Istat Membru kkonċernat.
Fejn dan ikun xieraq, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu kriterji minn qabel li 
fuq il-bażi tagħhom għandu jitqies li 
ngħata dan ir-rikonoxximent.
3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
kuntratti ta’ assigurazzjoni tal-istokkijiet 
tal-akkwakultura li tkopri t-telf 
ekonomiku taħt il-paragrafu 1 li jaqbeż it-
30% tal-produzzjoni medja annwali tal-
bidwi tal-akkwakultura.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Użu mhux xieraq tal-fondi pubbliċi.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 imħassar
Għajnuna għall-ħżin

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-kumpens 
lill-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u l-
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti li jaħżnu l-prodotti 
tas-sajd elenkati fl-Anness II għar-
Regolament Nru. [dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq fi prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura], bil-kundizzjoni li il-
prodotti jinħażnu f’konformità mal-
Artikoli 35 u 36 tar-Regolament Nru ... 
[dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq 
fi prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura]:
(a) l-ammont tal-għajnuna għall-ħżin ma 
għandux jaqbeż l-ammont tal-ispejjeż 
tekniċi u finanzjarji tal-azzjonijiet 
meħtieġa għall-istabbilizzazzjoni u l-ħżin 
tal-prodotti inkwistjoni;
(b) il-kwantitajiet eliġibbli għall-għajnuna 
għall-ħżin ma għandhomx jaqbżu l-15 % 
tal-kwantitajiet annwali tal-prodotti
kkonċernati mqiegħda għall-bejgħ mill-
organizzazzjoni ta’ produtturi;
(c) l-għajnuna finanzjarja fis-sena ma 
għandhiex taqbeż il-perċentwali li ġejjin 
tal-valur annwali medju tal-produzzjoni 
kummerċjalizzata fl-ewwel bejgħ tal-
membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi 
fil-perjodu 2009-2011. Fil-każ li l-membri 
tal-organizzazzjoni tal-produtturi ma 
kellhom l-ebda produzzjoni 
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kummerċjalizzata fl-2009-2011, għandu 
jkun ikkunsidrat il-valur annwali medju 
tal-produzzjoni kkummerċjalizzata fl-
ewwel tliet snin tal-produzzjoni tat-tali 
membru:
– 1 % fl-2014
– 0.8 % fl-2015
– 0.6 % fl-2016
– 0.4 % fl-2017
– 0.2 % fl-2018
2. Sal-2019, l-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi eliminat b’mod 
gradwali.
3. L-appoġġ għandu jingħata biss ladarba 
l-prodotti jiġu rilaxxati għall-konsum 
mill-bniedem.
4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-ammont tal-ispejjeż tekniċi 
u finanzjarji applikabbli fit-territorji 
tagħhom kif ġej:
(a) l-ispejjeż tekniċi għandhom jiġu 
kkalkolati kull sena fuq il-bażi ta’ spejjeż 
diretti relatati mal-azzjonijiet meħtieġa 
għall-istabbilizzazzjoni u l-ħżin;
(b) l-ispejjeż finanzjarji għandhom jiġu 
kkalkolati kull sena bl-użu tar-rata tal-
imgħax stabbilita kull sena f’kull Stat 
Membru;
(c) l-ispejjeż tekniċi u finanzjarji 
għandhom jitpoġġew għad-disponibbiltà 
tal-pubbliku.
5. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli biex jiżguraw li l-prodotti li 
jibbenifikaw minn għajnuna għall-ħżin 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti 
f’dan l-Artikolu. Għall-finijiet ta’ dawn l-
arranġamenti ta’ spezzjoni, il-benefiċjarji 
tal-għajnuna għall-ħżin għandhom 
iżommu rekords tal-ħażniet għal kull 
kategorija ta’ prodotti mdaħħla fil-ħażna 
u aktar tard introdotti mill-ġdid fis-suq 
għall-konsum mill-bniedem.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli tintuża għajnuna pubblika biex jinħażen il-ħut li għalih m'hemmx suq immedjat, iż-
żmien li fih isiru l-attivitajiet tas-sajd għandu jkun immaniġġjat aħjar.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) qabdiet mhux mixtieqa żbarkati 
f’konformità mal-Artikolu 15 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd] u l-Artikolu 8 (b) it-tieni inċiż tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura];

imħassar

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jagħmlu kampanji promozzjonali 
reġjonali, nazzjonali jew transnazzjonali 
għall-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura.

imħassar

Or. en
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-ipproċessar ta’ speċi ta’ interess 
limitat jew ta’ ebda interess kummerċjali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex loġiku li jiġi ssussidjat l-ipproċessar ta' ħut li m'għandu l-ebda interess 
kummerċjali.


