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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi għas-sajd tal-istokkijiet 
tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali 
tal-Atlantiku tal-Grigal u li tħassar ir-Regolament (KE) Nru 2347/2002 (2012/0179 (COD)) 
għandha l-potenzjal li tipprevjeni aktar impatti ta’ ħsara fuq l-ekosistemi vulnerabbli tal-baħar 
u li tirkupra l-popolazzjonijiet tal-ħut fil-baħar fond.

Il-baħar fond huwa żona ta’ livell għoli ta’ bijodiversità bi speċijiet u ħabitats uniċi u 
eċċezzjonali. Rapporti reċenti minn osservaturi mill-Istitut Nazzjonali Franċiż tar-Riċerka 
dwar il-Baħar IFREMER sab li jinqabdu sa 144 speċi fix-xbieki tat-tkarkir fil-baħar fond. 
Ħafna mill-ispeċijiet tal-ħut li jgħixu fil-baħar fond jikbru bil-mod, jgħixu fit-tul, għandhom 
livell baxx ta’ fertilità u huma speċijiet li jirriproduċu relattivament tard matul ħajjithom. Ma 
tantx teżisti informazzjoni dwar il-karatteristiċi bijoloġiċi u tal-istorja tal-ħajja tal-maġġoranza 
l-kbira tal-ispeċijiet li jinqabdu mill-bastimenti tas-sajd tal-baħar fond tal-UE li jistadu fl-
ilmijiet tal-Unjoni u fil-baħar miftuħ tal-Atlantiku tal-Grigal, iżda ħafna minnhom huma 
rikonoxxuti bħala speċijiet partikolarment vulnerabbli għall-impatt tas-sajd. Il-qabda ta’ ħafna 
minn dawn l-ispeċijiet għadha mhix irregolata taħt ir-regolamenti eżistenti tal-UE.

Ħafna speċijiet tal-baħar fond jinqabdu permezz ta’ xbieki tat-tkarkir, metodu ta’ sajd li 
jikkawża ħsara lill-ekosistemi tal-qiegħ fl-ibħra fondi peress li l-pjanċi tal-azzar, kejbils tqal u 
x-xbieki jitkaxkru ma’ qiegħ il-baħar. Il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar 
(ICES) jirrikonoxxi li filwaqt li l-irkaptu li jmiss mal-qiegħ jista’ jkollu impatt fuq l-
ekosistemi tal-qiegħ fl-ibħra fondi, "l-impatt tat-tkarkir tal-qiegħ huwa ħafna aktar ta’ ħsara 
għal qiegħ il-baħar minn irkaptu statiku"1 It-tkarkir tal-qiegħ huwa magħruf bħala l-akbar 
theddida għall-ekosistemi ta’ qroll u sponoż tal-ibħra fondi, skont riċerka xjentifika li saret 
mill-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP) fost l-oħrajn.23

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal: kundizzjonijiet speċifiċi 
għall-istokkijiet tal-baħar fond, dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali 
2012/0179 (COD), u li jħassar ir-Regolament Nru 2347/2002, għandha l-potenzjal li 
tipprevjeni aktar impatti ta’ ħsara fuq l-ekosistemi vulnerabbli tal-baħar u li tirkupra l-
popolazzjonijiet tal-ħut fil-baħar fond. 

Din l-opinjoni tappoġġa b’mod inekwivoku l-eliminazzjoni gradwali tal-użu ta’ rkaptu tal-
qiegħ li jeqred l-ambjent b’referenza għal għadd ta’ ftehimiet internazzjonali, l-aktar
importanti r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (AĠNU) 59/25 (2004), 61/105 

                                               
1 NEAFC request to evaluate the use and quality of VMS data, ICES Advice 2007, Book 9.
paġna 30
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Cold-water coral reefs. Cold-water coral reefs. UNEP-WCMC, 
Cambridge, ir-Renju Unit. 2004. 
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. 
Krautter & J.M. Roberts. Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity, UNEP -
WCMC Biodiversity Series No. 32, UNEP -WCMC, Cambridge, ir-Renju Unit. 2010
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(2006), 64/72 (2009) u 66/68 (2011) dwar il-ġestjoni tas-sajd fil-baħar fond tal-ibħra miftuħa1, 
u tagħti perjodu ta’ sena biex tippermetti lis-sajjieda jimplimentaw irkaptu jew għażliet ta’ 
sajd alternattivi.

Fir-rigward tal-bastimenti tal-UE li joperaw fil-baħar miftuħ mhux irregolat, huwa importanti 
li jiġi nnutat li r-Regolament tal-Kunsill 734/2008 diġà inkorpora r-riżoluzzjoni tal-
AĠNU 61/105 fil-liġi tal-UE biex itejjeb il-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-sajd f'qiegħ il-
baħar tal-bastimenti tal-UE li joperaw f’dawk iż-żoni tal-baħar miftuħ li mhumiex irregolati 
minn organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd jew minn ftehimiet multilaterali 
dwar is-sajd. Din l-opinjoni taġġorna l-kundizzjonijiet għall-aċċess għal stokkijiet tal-ħut tal-
baħar fond għall-bastimenti tal-UE li joperaw fl-ilmijiet tal-Unjoni u fil-baħar miftuħ tal-
Atlantiku tal-Grigal permezz tar-riżoluzzjonijiet tal-AĠNU msemmija hawn fuq. Barra minn 
hekk, tistabbilixxi kriterji biex jitwettqu valutazzjonijiet tal-impatt dwar is-sajd fil-baħar fond 
skont l-istandards internazzjonali, li jidentifikaw ekosistemi vulnerabbli tal-baħar u 
jiddeterminaw impatti avversi sinifikanti miftiehma taħt l-awspiċi tal-FAO (l-Organizzazzjoni 
tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti) u sussegwentement adottati mill-Kumitat għas-
Sajd tal-FAO, approvati mill-Assemblea Ġenerali tan-NU u inkorporati fir-riżoluzzjonijiet tal-
AĠNU 64/72 u 66/882. 

Dan huwa ta’ importanza ambjentali kritika minħabba n-natura vulnerabbli tal-
popolazzjonijiet tal-ħut li jgħix fil-baħar fond u l-ħabitats tal-qiegħ li jintlaqtu mis-sajd fil-
baħar fond fir-reġjun. Fost benefiċċji oħrajn, ir-rekwiżit tal-valutazzjonijiet minn qabel tal-
impatt tas-sajd tal-qiegħ fil-baħar fond jagħti kontribut essenzjali biex jintlaħaq l-Istatus 
Ambjentali Tajjeb fil-qafas tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Istrateġija Marittima u l-miri tal-
bijodiversità tal-UE għas-sajd. 

Fl-aħħar nett, din l-opinjoni tinkludi diversi emendi addizzjonali li jallinjaw il-proposta tal-
Kummissjoni mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona, li fl-Artikolu 11 tat-TFUE 
jistabbilixxi li l-ħtiġijiet għall-ħarsien tal-ambjent għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet tal-Unjoni, partikolarment bl-għan li 
jinkoraġġixxu żvilupp sostenibbli.

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:

                                               
1 Linji Gwida Internazzjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Baħar Fond fl-Ibħra Miftuħa.
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, Ruma. 2008
2 Linji Gwida Internazzjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fl-Ibħra Fondi fil-Baħar Miftuħ.
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, Ruma. 2008
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 43(2) u l-
Artikolu 191 tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għar-reviżjoni tar-reġim dwar l-aċċess għall-baħar fond, li jinkludi l-ġestjoni tal-ekosistemi 
vulnerabbli tal-baħar, huwa importanti li jiġi enfasizzat l-Artikolu 191 tat-TFUE, li 
jistabbilixxi l-bażi għall-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Kif stabbilit fl-Artikolu 11 tat-TFUE, 
il-ħtiġijiet għall-ħarsien tal-ambjent 
għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni, inkluża l-
konservazzjoni tas-sajd fil-baħar fond, 
partikolarment bl-għan li jinkoraġġixxu 
żvilupp sostenibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-konformità mal-Liġi primarja tal-Unjoni, li fl-Artikolu 11 tat-TFUE 
tistabbilixxi l-prinċipju tal-integrazzjoni ambjentali fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-Unjoni. 
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE biex tispeċifika 
miżuri li jakkumpanjaw il-limiti tal-isforz 
annwali jekk l-Istati Membri jonqsu milli 
jeħduhom jew jekk il-miżuri li ġew adottati 
minnhom ma jitqisux bħala kompatibbli 
mal-objettivi ta' dan ir-Regolament jew 
jitqiesu mhux biżżejjed fir-rigward tal-
għanijiet indikati f'dan ir-Regolament.

(19) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE biex timmodifika l-
kundizzjonijiet li taħthom l-attivitajiet tas-
sajd huma kkunsidrati bħala sajd fil-
baħar fond, sabiex jiġu kkunsidrati 
diversi tendenzi ta’ sfruttament mill-Istati 
Membri u informazzjoni xjentifika ġdida 
dwar l-istruttura tal-istokk u d-
distribuzzjoni tal-ispeċijiet tal-baħar fond. 
L-istess setgħat għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni biex timmodifika l-
kundizzjonijiet għall-kwoti tal-ħatt l-art u 
t-trasbord għal bastimenti  li ma 
jkollhomx awtorizzazzjoni ta’ sajd fil-
baħar fond fejn dan ikun meħtieġ biex 
jitqiesu t-tendenzi ta’ sfruttament li 
jvarjaw fl-Istati Membri u biex tispeċifika 
miżuri li jakkumpanjaw il-limiti tal-isforz 
annwali jekk l-Istati Membri jonqsu milli 
jeħduhom jew jekk il-miżuri li ġew adottati 
minnhom ma jitqisux bħala kompatibbli 
mal-objettivi ta' dan ir-Regolament jew 
jitqiesu bħala mhux biżżejjed fir-rigward 
tal-għanijiet indikati f'dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirrifletti l-atti delegati ġodda proposti mir-rapporteur. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punti (d) u (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “speċijiet tal-baħar fond” tfisser l- (d) “speċijiet tal-baħar fond” tfisser l-
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ispeċijiet elenkati fl-Anness I; ispeċijiet elenkati fl-Anness I, li jipprovdi 
lista indikattiva u mhux eżawrjenti, u 
speċijiet oħrajn rikonoxxuti bħala 
speċijiet tal-baħar fond, abbażi ta’ parir 
mill-korp konsultattiv xjentifiku;

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

(e) “l-aktar speċijiet vulnerabbli” tfisser 
speċijiet tal-baħar fond li jikkwalifikaw 
bħala mhedda, fil-periklu jew f’periklu 
serju skont il-kriterji tal-Lista l-Ħamra 
tal-IUCN; l-ispeċijiet rari; jew speċijiet li 
korp konsultattiv xjentifiku jkun 
iddetermina bħala suxxettibbli ħafna li 
jonqsu drastikament fil-kwantità jew li 
għalihom il-korp konsultattiv xjentifiku 
jkun irrakkomanda qabda inċidentali 
minima jew xejn;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-lista fl-Anness I, inkluża l-lista tal-aktar speċijiet vulnerabbli identifikati permezz ta’ “x” 
fit-tielet kolonna tat-tabella, għandha tkun indikattiva u mhux esklużiva sabiex tkun tista’ tiġi 
aġġornata perjodikament abbażi ta’ pariri xjentifiċi sodi. Id-definizzjoni ta’ "l-aktar speċijiet 
vulnerabbli" għandha tkun ibbażata fuq parir xjentifiku u miftieheml internazzjonalment 
(bħal-Lista l-Ħamra tal-IUCN u l-paragrafu 14 tal-Linji Gwida tal-FAO).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punti ja (ġdid) u jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) "impatti avversi sinifikanti" għandha 
l-istess tifsira u karatteristiċi bħal dawk 
deskritti fil-paragrafi 17 sa 20 tal-Linji 
Gwida Internazzjonali tal-FAO tal-2008 
għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Baħar Fond fl-
Ibħra Miftuħa;
(jb) "ekosistemi vulnerabbli tal-baħar" 
tfisser ekosistemi tal-baħar li jissodisfaw 
il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 42 tal-
Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO tal-
2008 għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Baħar 
Fond fl-Ibħra Miftuħa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 4

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont il-lista l-Ħamra tal-IUCN, il-
lista ta’ speċijiet fl-Anness I, inklużi dawk 
identifikati bħala l-aktar speċijiet 
vulenrabbli skont il-paragrafu 2e), se tiġi 
riveduta kull sentejn mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 20.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Identifikazzjoni u protezzjoni ta’ 
ekosistemi vulnerabbli tal-baħar

1. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
aħjar informazzjoni xjentifika u teknika 
disponibbli, inkluża informazzjoni 
bijoġeografika, biex jidentifikaw fejn hu 
magħruf li jinsabu jew li x’aktarx ikun 
hemm ekosistemi vulnerabbli tal-baħar. 
Barra minn hekk, il-korp konsultattiv 
xjentifiku għandu jwettaq valutazzjoni 
dwar fejn hu magħruf li jinsabu jew li 
x’aktarx ikun hemm ekosistemi 
vulnerabbli tal-baħar f’żoni u f’fond fejn 
jista’ jkun awtorizzat li jsir sajd immirat 
lejn speċijiet tal-baħar fond.
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2. Fejn, abbażi tal-informazzjoni fil-
paragrafu 1, ikunu ġew identifikati żoni 
fejn hu magħruf li jinsabu jew li x’aktarx 
ikun hemm ekosistemi vulnerabbli tal-
baħar, l-Istati Membri u l-korp 
konsultattiv xjentifiku għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni fil-ħin. 
3. Abbażi tal-informazzjoni fil-
paragrafu 2, il-Kummissjoni 
provviżorjament għandha tagħlaq dawn 
iż-żoni sakemm jiġu stabbiliti miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni biex jipprevjenu 
impatti avversi sinifikanti fuq ekosistemi 
vulnerabbli tal-baħar. 
4. Sakemm jiġu stabbiliti miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni ta’ dan it-tip, 
dawn iż-żoni għandhom jibqgħu 
magħluqin għas-sajd fil-qiegħ. 
5. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw dawn il-perjodi ta’ għeluq 
mingħajr dewmien u jinnotifikaw lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-bastimenti 
tagħhom stess dwar l-għeluq. Il-perjodi 
ta’ għeluq se jkunu applikabbli għall-
bastimenti kollha tal-Unjoni. 
6. L-attivitajiet tas-sajd jerġgħu jibdew 
jekk il-korp konsultattiv xjentifiku 
jipprovdi evidenza li l-ekosistemi 
vulnerabbli tal-baħar ma jkunux jinsabu 
fiż-żona jew il-Kummissjoni tiddetermina 
li jkunu ġew adottati miżuri biex jiżguraw 
li jiġu evitati l-impatti avversi sinifikanti 
fuq ekosistemi vulnerabbli tal-baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora fir-regolament ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 83(c) tar-
Riżoluzzjoni tal-AĠNU 61/05, u fil-paragrafu 119(b) tar-Riżoluzzjoni tal-AĠNU 64/72 kif 
ukoll l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 734/2008 tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar il-
protezzjoni ta’ ekosistemi marini vulnerabbli f’ibħra internazzjonali mill-impatti avversi tal-
irkaptu tas-sajd tal-qiegħ.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punti (c) u (ca) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kaptan tal-bastiment iniżżel fil-ġurnal 
ta’ abbord persentaġġ ta’ speċijiet tal-baħar 
fond ekwivalenti jew ogħla minn 10 % tal-
piż tal-qabda ġenerali fil-jum tas-sajd 
ikkonċernat.

(c) il-kaptan tal-bastiment iniżżel fil-ġurnal 
ta’ abbord persentaġġ ta’ speċijiet tal-baħar 
fond ekwivalenti jew ogħla minn 10 % tal-
piż tal-qabda ġenerali matul kwalunkwe 
jum tas-sajd, jew attivitajiet tas-sajd li 
jwasslu għal qabdiet u żamma abbord ta’ 
aktar minn 10 tunnellati ta’ speċijiet tal-
baħar fond kull sena kalendarja.

(ca) il-bastiment jagħmel użu minn 
irkaptu tal-qiegħ f’fond ugwali għal jew 
inqas minn 200 metru

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li s-sajd tal-qiegħ fl-oqsma kollha fejn jista’ jkun hemm kemm "speċijiet 
vulnerabbli tal-baħar fond" u kemm "ekosistemi vulnerabbli tal-baħar fond" ikun kopert mir-
Regolament. Il-livell limitu stabbilit fl-emenda 4.2(d) jissimplifika l-monitoraġġ u l-infurzar 
tar-Regolament - permezz tas-Sistemi ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti (VMS), u b’hekk għandu 
jkun relattivament aktar faċli li jiġi ssorveljat il-fond fejn isir is-sajd minflok il-persentaġġ ta’ 
speċijiet tal-baħar fond fil-qabda inċidentali. Il-FAO tqis bħala ibħra fondi dawk l-ilmijiet
aktar fondi minn 200 metru. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kundizzjonijiet li taħthom l-
attivitajiet tas-sajd imsemmija fil-
paragrafu 2 huma kkunsidrati bħala sajd 
fil-baħar fond jistgħu jiġu riveduti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati kif 
imsemmi fl-Artikolu 20 sabiex jiġu 
kkunsidrati tendenzi ta’ sfruttament li 
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jvarjaw fl-Istati Membri u informazzjoni 
xjentifika ġdida dwar l-istruttura tal-
istokk u d-distribuzzjoni tal-ispeċijiet tal-
baħar fond

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tibdel il-kundizzjonijiet għall-
kwoti tal-ħatt u t-trasbord għal bastimenti 
li ma jkollhomx awtorizzazzjoni tas-sajd 
fil-baħar fond permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 20, fejn dan ikun 
meħtieġ, sabiex jiġu kkunsidrati tendenzi 
ta’ sfruttament li jvarjaw fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull awtorizzazzjoni tas-sajd li tinħareġ 
abbażi ta’ applikazzjoni li ssir skont il-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-irkaptu 
tal-qiegħ li se jintuża u għandha tillimita l-
attivitajiet tas-sajd awtorizzati għaż-żona li 
fiha jikkoinċidu l-attività tas-sajd 
intenzjonata, kif stipulata fil-
paragrafu 1(a), u l-attività tas-sajd eżistenti, 
kif stipulata fil-paragrafu 1(b). 
Madankollu, iż-żona tal-attività tas-sajd 
maħsuba tista’ tiġi estiża lil hinn miż-żona 
tas-sajd eżistenti jekk l-Istat Membru jkun 

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

hinn miż-żona tas-sajd eżistenti jekk l-Istat 
Membru jkun ivvaluta u ddokumenta, 
abbażi tal-parir xjentifiku, li estensjoni 
bħal din ma tkunx se tħalli impatti avversi 
sinifikanti fuq l-ekosistemi vulnerabbli tal-
baħar.

2a. Għall-awtorizzazzjonijiet kollha għas-
sajd li mhumiex koperti mill-
Artikolu 7(2), kull applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tinħareġ 
biss għal żona li tkun ġiet soġġetta għal 
valutazzjoni tal-impatt preċedenti skont il-
kriterji stabbiliti fl-Anness III. Il-
valutazzjoni tal-impatt għandha ssir 
disponibbli għall-pubbliku. Il-valutazzjoni 
tal-impatt għandha tiġi riveduta minn 
korp konsultattiv xjentifiku. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel, jew tirrikjedi 
lill-Istati Membri biex jagħmlu, 
aġġustamenti jew titjib għall-valutazzjoni 
bbażati fuq kull rakkomandazzjoni tal-
korp konsultattiv xjentifiku. Il-
Kummissjoni għandha tirrevedi wkoll il-
valutazzjonijiet kollha u tqis l-impatti 
individwali, kollettivi u kumulattivi, u 
tagħmel jew tirrikjedi emendi jew titjib 
għall-valutazzjonijiet tal-impatt 
individwali.
2b. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
japplikaw kriterji prekawzjonali fit-twettiq 
tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. 
F’każ ta’ dubju dwar jekk l-impatti 
avversi humiex sinifikanti jew le, huma 
għandhom iqisu li l-impatti avversi 
potenzjali, li jirriżultaw mill-pariri 
xjentifiċi mogħtija, huma sinifikanti.
2c. Mit-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament, kull awtorizzazzjoni 
għas-sajd għaż-żoni koperti mill-
paragrafu 2 għandha teħtieġ ukoll 
valutazzjonijiet tal-impatt minn qabel 
skont il-paragrafu 3 bħala kundizzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għas-sajd.
2d. Fiż-żoni fejn ma tkun twettqet jew 
saret disponibbli l-ebda valutazzjoni 
xjentifika adegwata kif imsemmi fil-
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paragrafu 3, l-użu ta’ rkaptu tal-qiegħ 
għandu jiġi projbit.
2e. L-attivitajiet tas-sajd tal-qiegħ 
għandhom ikunu permessi skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament fejn il-valutazzjoni tal-impatt 
turi li ekosistemi vulnerabbli tal-baħar 
mhux se jkunu f’riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżżomm ir-rekwiżit fil-proposta tal-Kummissjoni għal valutazzjoni tal-impatt għal żoni tas-
sajd ġodda (jiġifieri barra l-impronta tas-sajd), iżda tistabbilixxi perjodu ta’ sentejn biex 
jiddaħħal gradwalemnt rekwiżit sabiex jitwettqu valutazzjonijiet tal-impatt f’żoni eżistenti tas-
sajd tal-qiegħ. Tinkorpora l-paragrafi relevanti tar-riżoluzzjonijiet tal-AĠNU 61/105 u 64/72; 
kif ukoll il-kriterji miftiehma internazzjonalment, fl-emenda (ġdida) tal-Anness III, għat-
twettiq ta’ valutazzjonijiet tal-impatt għas-sajd fil-baħar fond stabbiliti fil-Linji Gwida tal-
FAO tal-2008 għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Baħar Fond fl-Ibħra Miftuħa. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd imsemmija 
fl-Artikolu 4(1) għal bastimenti li jużaw ix-
xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew l-għeżula 
tal-qiegħ għandhom jiskadu mhux aktar 
tard minn sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament. Wara dik id-data mhux se 
jinħarġu jew jiġġeddu awtorizzazzjonijiet 
tas-sajd li għandhom fil-mira l-ispeċijiet 
tal-baħar fond b’dawk l-irkapti.

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd imsemmija 
fl-Artikolu 4(1) għal bastimenti li jużaw ix-
xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew l-għeżula 
tal-qiegħ għandhom jiskadu mhux aktar 
tard minn sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Wara dik id-data mhux se 
jinħarġu jew jiġġeddu awtorizzazzjonijiet 
tas-sajd li għandhom fil-mira l-ispeċijiet 
tal-baħar fond b’dawk l-irkapti.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku 
disponibbli, mhuwiex possibbli li jiġu 
identifikati r-rati ta’ sfruttar konsistenti 
mar-rendiment massimu sostenibbli, l-
opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu 
ffissati kif ġej:

2. Fejn, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku 
disponibbli, mhuwiex possibbli li jiġu 
identifikati r-rati ta’ sfruttar li jiżguraw li 
jinżammu jew jiġu rkuprati l-
popolazzjonijiet tal-ispeċijiet tal-baħar 
fond ’il fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015, l-opportunitajiet tas-
sajd għandhom jiġu ffissati kif ġej:

(a) fejn l-aqwa informazzjoni xjentifika 
disponibbli tidentifika rati ta’ sfruttar li 
jikkorrispondu mal-approċċ prekawzjonali 
għall-ġestjoni tas-sajd, l-opportunitajiet 
tas-sajd għall-perjodu ta’ ġestjoni tas-sajd 
rilevanti ma jistgħux jiġu ffissati f'livell 
ogħla minn dawk ir-rati.

(a) fejn l-aqwa informazzjoni xjentifika 
disponibbli tidentifika rati ta’ sfruttar li 
jikkorrispondu mal-approċċ prekawzjonali 
għall-ġestjoni tas-sajd, l-opportunitajiet 
tas-sajd għall-perjodu ta’ ġestjoni tas-sajd 
rilevanti ma għandhomx jiġu ffissati 
f'livell ogħla minn dawk ir-rati.

(b) fejn l-aqwa informazzjoni xjentifika 
disponibbli ma tidentifikax rati ta' sfruttar 
li jikkorrispondu mal-approċċ 
prekawzjonali għall-ġestjoni tas-sajd 
minħabba nuqqas ta' dejta biżżejjed dwar 
ċertu stokk jew speċi, ma għandha tiġi 
allokata ebda opportunità tas-sajd għas-
sajd ikkonċernat.

(b) fejn l-aqwa informazzjoni xjentifika 
disponibbli ma tidentifikax rati ta' sfruttar 
li jikkorrispondu mal-approċċ 
prekawzjonali għall-ġestjoni tas-sajd 
minħabba nuqqas ta' dejta biżżejjed dwar 
ċertu stokk jew speċi, ma għandha tiġi 
allokata ebda opportunità tas-sajd għas-
sajd ikkonċernat.

(c) miżuri ta’ ġestjoni, inklużi l-
opportunitajiet tas-sajd għall-ispeċijiet fil-
mira f’sajd għal speċijiet imħallta, 
għandhom ikunu maħsuba u stabbiliti 
biex jipprevjenu qabdiet inċidentali tal-
aktar speċijiet vulnerabbli u jiżguraw is-
sostenibbiltà fit-tul tal-ispeċijiet l-oħrajn 
kollha li jinstadu; u
(d) għandhom jiġu adottati kundizzjonijiet 
għall-prevenzjoni effettiva tal-iskartar tal-
ħut. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom l-
għan li l-ħut kollu u l-ispeċijiet l-oħra li 
mhumiex ħut li jittieħdu abbord jinħattu 
l-art, sakemm dan ma jkunx kontra r-
regoli fis-seħħ skont il-Politika Komuni 
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tas-Sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-aktar għarfien u pariri reċenti mill-ICES dwar ċertu sajd fl-ibħra fondi, li jkun sajd 
imħallat, u fejn jinqabad għadd kbir ta' speċijiet mhux fil-mira, li xi wħud minnhom huma 
magħrufa bħala vulnerabbli ħafna għall-impatt tas-sajd u, fil-każ ta’ diversi speċijiet ta’ klieb 
il-baħar li jgħixu fil-baħar fond rikonoxxuti bħala fil-periklu jew f'periklu kritiku fl-Atlantiku 
tal-Grigal mill-Grupp Speċjalist tal-IUCN dwar il-Klieb il-Baħar. Din l-emenda tiżgura wkoll 
konsistenza mal-Artikolu 12(1)(c) tal-proposta tal-Kummissjoni, u tirreferi għall-ħtieġa li jiġu 
protetti u mmaniġġjati speċijiet oħrajn li mhumiex ħut, bħall-qroll u l-isponoż. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafi 2 – 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa biex ikunu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikoli 13 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien mhux determinat.

2. Is-setgħa biex ikunu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 3(2)(a), fl-
Artikolu 4(2)(a) u 5(a) u fl-Artikolu 13 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien mhux determinat.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 13 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew u
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 
fih. Hija ma għandha taffettwa l-validità 
tal-ebda att iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(2)(a), fl-Artikolu 4(2)(a) u 5(a) 
u fl-Artikolu 13 tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li 
diġà jkun fis-seħħ.

4. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

4. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 13 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ebda 
oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa la mill-

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 3(2)(a), l-Artikolu 4(2)(a) u 5(a) 
u l-Artikolu 13 għandu jidħol fis-seħħ biss 
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Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn (2) ta’ notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
(2) fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

jekk ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa 
la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien xahrejn (2) ta’ notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew jew lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
(2) fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirrifletti l-atti delegati ġodda proposti mir-rapporteur.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIa
Il-valutazzjonijiet tal-impatt imsemmija fl-
Artikolu 7(1) għandhom jindirizzaw, fost 
l-oħrajn:
a) it-tip(i) ta’ sajd imwettaq/imwettqa jew 
ikkontemplat/i, inklużi bastimenti u tipi 
ta’ rkaptu, żoni tas-sajd, speċijiet fil-mira 
u dawk li jistgħu jkunu parti minn qabdiet 
inċidentali, il-livelli tal-isforzi tas-sajd u t-
tul ta’ żmien tas-sajd (pjan għall-ħsad);
b) l-aħjar informazzjoni xjentifika u 
teknika disponibbli dwar l-istat attwali 
tar-riżorsi tas-sajd u informazzjoni bażika 
dwar l-ekosistemi, il-ħabitats u l-
komunitajiet fiż-żona tas-sajd, li magħha 
għandhom jitqabblu l-bidliet tal-ġejjieni;
c) l-identifikazzjoni, id-deskrizzjoni u l-
immappjar tal-VMEs magħrufa li jinsabu 
jew li aktarx jinsabu fiż-żona tas-sajd;
d) id-dejta u l-metodi użati biex jiġu 
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identifikati, deskritti u evalwati l-impatti 
tal-attività, l-identifikazzjoni tal-lakuni fl-
għarfien, u evalwazzjoni tal-inċertezzi fl-
informazzjoni ppreżentata fil-valutazzjoni.
e) l-identifikazzjoni, id-deskrizzjoni u l-
evalwazzjoni tal-okkorrenza, l-iskala u t-
tul ta’ żmien tal-impatti li aktarx ikun 
hemm, inklużi impatti kumulattivi ta’ 
attivitajiet koperti mill-valutazzjoni dwar 
il-VMEs u r-riżorsi tas-sajd bi produttività 
baxxa fiż-żona tas-sajd;
f) valutazzjoni tar-riskju tal-impatti 
potenzjali mill-attivitajiet tas-sajd biex 
jiġu ddeterminati liema fatturi x’aktarx li 
jħallu impatti avversi sinifikanti, 
partikolarment impatti fuq il-VMEs u r-
riżorsi tas-sajd bi produttività baxxa; u l-
miżuri ta’ mitigazzjoni u ta’ ġestjoni 
proposti biex jintużaw sabiex jiġu evitati 
impatti avversi sinifikanti fuq il-VMEs u 
biex tiġi żgurata l-konservazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien twil u l-użu sostenibbili 
ta’ riżorsi tas-sajd bi produttività baxxa, u 
l-miżuri li għandhom jintużaw biex jiġu 
mmonitorjati l-effetti tal-attivitajiet tas-
sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-konformità tal-Unjoni mal-impenn tagħha li timplimenta l-Linji Gwida 
Internazzjonali tal-FAO tal-2008 għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Baħar Fond fl-Ibħra Miftuħa, bil-
lingwaġġ fl-Anness III identiku għall-kliem li jintuża fil-paragrafu 47. Il-Linji Gwida ġew 
adottati fl-2008 u sussegwentement approvati u inkorporati fid-dispożizzjonijiet dwar il-
ġestjoni tas-sajd fil-baħar fond tar-riżoluzzjonijiet tal-AĠNU 64/72 (2009) u 66/68 (2011).  
Dan huwa l-istandard li ġie nnegozjat u miftiehem fil-livell internazzjonali biex jitwettqu l-
valutazzjonijiet tal-impatt għas-sajd fil-qiegħ fil-baħar fond.


