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Emenda 1
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 587, 
588, 590, 592, 594, 595

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ambitu Ambitu

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tkopri:

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tkopri:

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

(a) il-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, l-isfruttar sostenibbli u l-
ġestjoni tas-setturi tas-sajd immirati għal 
dawn ir-riżorsi;

(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-konservazzjoni ta' 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, miżuri strutturali u l-ġestjoni tal-
kapaċità tal-flotta;
(ba) il-vijabilità soċjali u ekonomika tal-
attivitajiet tas-sajd, il-promozzjoni tal-
impjieg fil-komunitajiet kostali u l-
iżvilupp tagħhom, il-problemi speċifiċi 
tas-sajd fuq skala żgħira u dak artiġjanali 
u l-akkwakultura.

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tkopri l-attivitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1 meta dawn jitwettqu:

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tkopri l-attivitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1 meta dawn jitwettqu:

(a) fit-territorju tal-Istati Membri; jew (a) fit-territorju tal-Istati Membri; jew

(b) fl-ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn 
bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u 
jkunu rreġistrati f'pajjiżi terzi; jew

(b) fl-ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn 
bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u 
jkunu rreġistrati f'pajjiżi terzi; jew

(c) minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
barra l-ilmijiet tal-Unjoni; jew

(c) minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
barra l-ilmijiet tal-Unjoni; jew

(d) minn ċittadini tal-Istati Membri, 
mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà 

(d) minn ċittadini tal-Istati Membri, 
mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà 
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primarja tal-Istat tal-bandiera. primarja tal-Istat tal-bandiera.

Or. en

Emenda 2
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671, 
699

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għanijiet ġenerali Objettivi ġenerali

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 jkunu sostenibbli 
ambjentalment għaż-żmien twil u jiġu 
ġestiti b'mod li jkun konsistenti mal-
objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, 
soċjali u tal-impjiegi u li jikkontribwixxu 
għall-provvisti tal-ikel u l-opportunitajiet 
ta' sajd rikreattiv, kif ukoll tippermetti l-
industriji tal-ipproċessar u l-attivitajiet 
tal-art direttament marbuta mal-
attivitajiet tas-sajd, filwaqt li jitqiesu l-
interessi kemm tal-konsumaturi kif ukoll 
tal-produtturi.

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 għandha tfittex li 
tiżgura, sal-2015, li r-rati tal-mortalità 
mis-sajd jiġu stabbiliti f'livelli li 
għandhom jippermettu li l-istokkijiet tal-
ħut jirkupraw, mhux iktar tard mill-2020,
'l fuq mil-livelli li jkunu jistgħu jipproduċu 
r-rendiment massimu sostenibbli u li l-
istokkijiet kollha rkuprati jinżammu 
f'dawn il-livelli.

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex 

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

akkwakultura sabiex tiżgura li s-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għall-
objettiv tal-attivitajiet umani b'impatt 
minimizzat fuq l-ekosistema tal-baħar u 
ma jikkontribwixxux għad-degradazzjoni 
tal-ambjent marittimu u jkunu mfassla 
b'mod effettiv skont is-setturi tas-sajd u r-
reġjuni individwali.

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

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha
tkun konsistenti mal-leġiżlazzjoni
ambjentali tal-Unjoni kif ukoll ma' politiki 
oħra tal-Unjoni.

4a. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-kapaċità tas-sajd tal-flotot tkun 
integrata mal-livelli tal-isfruttament li 
jikkonformaw mal-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 3
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 692, 
693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 736, 
737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 775

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għanijiet speċifiċi Objettivi speċifiċi

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali 
stipulati fl-Artikolu 2, il-Politika Komuni 
tas-Sajd għandha b'mod partikolari:

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali 
stipulati fl-Artikolu 2, il-Politika Komuni 
tas-Sajd għandha b'mod partikolari:

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

(a) tevita, timminimizza u kemm jista' 
jkun telimina l-qbid mhux mixtieq;

(aa) tiżgura li l-qbid kollu ta' stokkijiet 
użati kummerċjalment u stokkijiet regolati 
jinħatt, filwaqt li jitqies l-aħjar parir 
xjentifiku u jiġi evitat il-ħolqien ta' swieq 
ġodda jew l-espansjoni ta' dawk eżistenti;
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(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 
ambjentalment sostenibbli fl-Unjoni biex 
jerġa' jkun hemm industrija tas-sajd 
ekonomikament vijabbli u kompetittiva, 
filwaqt li jkunu żgurati kundizzjonijiet 
kompetittivi ġusti fis-suq Ewropew;

(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, industriji marbuta ma’ 
dawn, filwaqt li tiżgura li dawn ikunu 
ambjentalment sostenibbli sabiex
tikkontribwixxi għas-sikurezza tal-ikel u l-
impjiegi f'żoni kostali u rurali;

(d) tikkontribwixxi għal standard tal-
għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq 
l-attivitajiet tas-sajd;

(d) tippromwovi distribuzzjoni ekwa tar-
riżorsi tal-baħar sabiex tikkontribwixxi 
għal standard tal-għajxien ġust u standards 
soċjali għal dawk li jiddependu fuq l-
attivitajiet tas-sajd;

(e) tqis l-interessi tal-konsumaturi; (e) tqis l-interessi tal-konsumaturi;
(f) tiżgura ġbir u ġestjoni sistematiċi u 
armonizzati tad-dejta.

(f) tiżgura ġbir sistematiku, armonizzat, 
regolari u affidabbli tad-data u ġestjoni
trasparenti tad-data u tindirizza l-
kwistjonijiet li jirriżultaw mill-ġestjoni tal-
istokkijiet li ma jkollhiex biżżejjed data;
(fa) tippromwovi s-sopravivenza tal-
attivitajiet tas-sajd kostali fuq skala 
żgħira.

Or. en

Emenda 4
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en
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Emenda 5
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 
823, 824, 829

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati fl-istadji kollha mill-
konċepiment sal-implimentazzjoni tal-
miżuri;

(d) involviment xieraq tal-partijiet 
interessati, b'mod partikolari tal-Kunsilli 
Konsultattivi u s-sħab soċjali fl-istadji 
kollha mill-konċepiment sal-
implimentazzjoni tal-miżuri, u b'hekk jiġu 
żgurati l-elementi speċifiċi permezz ta' 
approċċ reġjonalizzat;

Or. en

Emenda 6
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 816, 817, 818, 819, 820, 821

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) konsistenza mal-politika marittima 
integrata, u ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en

Emenda 7
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855
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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 l-
akbar rendiment teoretiku ta’ ekwilibriju 
li jista’ jittieħed kontinwament (bħala 
medja) minn stokk f’kondizzjonijiet 
ambjentali eżistenti (medji) mingħajr ma 
jiġi affettwat b’mod sinifikanti l-proċess 
tar-riproduzzjoni;

Or. en

Emenda 8
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 
865, 866

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', kif imsemmi fl-Artikolu 6 tal-
Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Istokkijiet tal-Ħut tfisser approċċ li skontu 
n-nuqqas ta' informazzjoni xjentifika 
adegwata m'għandux jiġġustifika l-
posponiment jew in-nuqqas ta' teħid ta' 
miżuri ta' ġestjoni sabiex jiġu kkonservati
l-ispeċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew 
dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-
ambjent tagħhom;

Or. en

Emenda 9
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 888, 989, 991, 1008
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'qabdiet mhux mixtieqa' tfisser qabdiet 
ta' speċijiet taħt id-daqs minimu ta' 
referenza jew id-daqs minimu ta' ħatt l-
art, jew ta' speċijiet projbiti jew protetti, 
jew ta' qabdiet ta' speċijiet li ma jistgħux 
jinbigħu jew individwi ta' speċijiet li 
jistgħu jinbigħu li ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti speċifikati fid-dispożizzjonijiet 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sajd li 
tistipula miżuri tekniċi, ta' monitoraġġ u 
ta' konservazzjoni;

Or. en

Emenda 10
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 891, 889

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'punt ta' referenza dwar konservazzjoni' 
tfisser il-valuri ta' parametri tal-
popolazzjoni ta' stokk ta' ħut (bħall-
bijomassa jew ir-rata ta' mortalità mis-sajd) 
użati fil-ġestjoni tas-sajd, pereżempju fir-
rigward ta' livell aċċettabbli ta' riskju 
bijoloġiku jew livell mixtieq ta' rendiment;

– 'punt ta' referenza dwar il-konservazzjoni' 
tfisser il-valuri ta' parametri tal-
popolazzjoni ta' stokk ta' ħut (bħall-
bijomassa (B), il-bijomassa ta' stokk 
riproduttiv (SSB) jew ir-rata ta' mortalità 
mis-sajd (F)) użati fil-ġestjoni tas-sajd biex 
jiddefinixxu, pereżempju, fir-rigward ta' 
livell aċċettabbli ta' riskju bijoloġiku jew 
livell mixtieq ta' rendiment;

Or. en

Emenda 11
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 49, 890, 894, 896, 897
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'punt ta' referenza dwar il-limitu' tfisser 
il-valuri ta' parametri tal-popolazzjoni ta' 
stokk ta' ħut (bħall-bijomassa jew ir-rata 
ta' mortalità mis-sajd) użati fil-ġestjoni 
tas-sajd biex jindikaw limitu 'l fuq jew 
anqas, li hu konsistenti mal-ġestjoni tas-
sajd, pereżempju fir-rigward ta' livell 
aċċettabbli ta' riskju bijoloġiku jew livell 
mixtieq ta' rendiment;

Or. en

Emenda 12
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 51, 913

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'ħabitats essenzjali tal-ħut' tfisser 
ħabitats marittimi fraġli li jeħtieġu 
protezzjoni minħabba r-rwol essenzjali 
tagħhom biex jissodisfaw il-ħtiġijiet 
ekoloġiċi u bijoloġiċi tal-ispeċijiet tal-ħut, 
inkluż it-territorju għall-bidien, it-trobbija 
u t-tmigħ;

Or. en

Emenda 13
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 50, 910, 912, 915
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'sit ta' sajd protett'' tfisser sit tal-baħar 
definit ġeografikament fejn ċerti 
attivitajiet ta' sajd, jew kollha kemm 
huma, li jseħħu fih huma pprojbiti 
temporanjament jew b'mod permanenti 
sabiex jittejbu l-isfruttament u l-
konservazzjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jew il-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar;

Or. en

Emenda 14
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 53, 917, 918, 920

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'opportunità tas-sajd' tfisser dritt legali
kkwantifikat għas-sajd, espress f'termini ta' 
qabdiet u/jew sforz tas-sajd u l-
kundizzjonijiet marbuta funzjonalment 
magħhom li jkunu neċessarji sabiex jiġu 
kkwantifikati f'ċertu livell;

– 'opportunità tas-sajd' tfisser dritt legali
kwantifikat għas-sajd ta' ċertu stokk ta' 
ħut, espress f'termini ta' qabdiet massimi 
jew sforz massimu tas-sajd għal sit 
partikolari ta' ġestjoni;

Or. en

Emenda 15
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 57, 937, 939, 941, 943, 944

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'kapaċità għas-sajd' tfisser it-tunnellaġġ – 'kapaċità għas-sajd' tfisser l-abilità ta' 
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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 2930/86;

bastiment li jaqbad il-ħut, imkejla 
f'termini ta' karatteristiċi tal-bastiment, 
inkluż it-tunnellaġġ ta' bastiment f'TG
(Tunnellaġġ Gross), il-qawwa tiegħu f'kW
(Kilowatt) kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2930/86, kif ukoll bħala n-natura u d-
daqs tal-irkapti tas-sajd tiegħu u 
kwalunkwe parametru ieħor li jeffettwa l-
abilità tiegħu li jaqbad il-ħut;

Or. en

Emenda 16
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 962, 963, 964, 965, 966

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - inċiż 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'utent finali ta' dejta xjentifika' tfisser 
korp b'interess ta' riċerka jew ġestjoni fl-
analiżi xjentifika ta' dejta fis-settur tas-
sajd;

– 'utent finali ta' data xjentifika' tfisser 
korp ta' riċerka, jew korp ta' ġestjoni
b'interess fl-analiżi xjentifika ta' data fis-
settur tas-sajd;

Or. en

Emenda 17
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi relatati kollha

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli ġenerali dwar l-aċċess għall-ilmijiet Regoli ġenerali dwar l-aċċess għall-ilmijiet
3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.



AM\921904MT.doc 13/94 PE500.589v02-00

MT

għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti 
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd 
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

Or. en

Emenda 18
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 62, 1038, 1039

Proposta għal regolament
Parti III – titolu u titolu I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PARTI III PARTI III

MIŻURI GĦALL-KONSERVAZZJONI 
TAR-RIŻORSI BIJOLOĠIĊI TAL-

BAĦAR

MIŻURI GĦALL-KONSERVAZZJONI U 
L-ISFRUTTAR SOSTENIBBLI TAR-
RIŻORSI BIJOLOĠIĊI TAL-BAĦAR

TITOLU I TITOLU I

TIPI TA' MIŻURI TIPI TA' MIŻURI

Or. en

Emenda 19
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 1102, 
1103, 1109, 1112, 1154

Proposta għal regolament
Artikolu -7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -7a
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Dispożizzjonijiet ġenearli dwar il-miżuri 
ta' konservazzjoni

1. Sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali tal-
Politika Komuni tas-Sajd stipulati fl-
Artikolu 2, l-Unjoni tadotta miżuri għall-
konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kif stipulat 
fl-Artikoli 7 u 8. Dawn jiġu adottati, 
b'mod partikolari, fil-forma ta' pjanijiet 
multiannwali bi qbil mal-Artikoli 9, 10 u 
11 ta' dan ir-Regolament.
2. Tali miżuri jikkonformaw mal-objettivi 
fl-Artikoli 2 u 3 ta' dan ir-Regolament u 
jiġu adottati b'kunsiderazzjoni tal-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli u l-
opinjonijiet mingħand il-Kunsilli 
Konsultattivi kkonċernati. 
3. L-Istati Membri jingħataw is-setgħa li 
jadottaw miżuri ta' konservazzjoni bi qbil 
mal-Artikoli 17 sa 24 u dispożizzjonijiet 
rilevanti oħra ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 20
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 1058, 
1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 1083, 
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) l-adozzjoni ta’ pjanijiet multiannwali 
skont l-Artikoli 9 - 11;

(a) l-adozzjoni ta’ pjanijiet multiannwali 
skont l-Artikoli 9 - 11;

(b) l-istabbiliment ta’ miri għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet;

(b) l-istabbiliment ta’ miri għall-isfruttar 
sostenibbli u l-konservazzjoni tal-
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istokkijiet u l-protezzjoni tal-ambjent tal-
baħar mill-impatt tal-attivitajiet tas-sajd;

(c) l-adozzjoni ta’ miżuri sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd u/jew it-tipi ta' 
bastimenti tas-sajd jiġu adattati għall-
opportunitajiet disponibbli ta' sajd;

(c) l-adozzjoni ta’ miżuri sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd u/jew it-tipi ta' 
bastimenti tas-sajd jiġu adattati għall-
opportunitajiet disponibbli ta' sajd;

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

(d) l-istabbiliment ta' inċentivi biex jiġi 
promoss sajd iktar selettiv u metodi ta' 
sajd li jkollhom impatt baxx fuq l-
ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd,
inkluż aċċess preferenzjali għal 
opportunitajiet nazzjonali tas-sajd 
riservati f'konformità mal-Artikolu 29 u 
inċentivi ta' natura ekonomika;

(e) l-iffissar ta’ opportunitajiet tas-sajd; (e) l-adozzjoni ta' miżuri dwar l-iffissar u 
l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd, 
kif definit fl-Artikolu 1;

(f) l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi kif 
imsemmija fl-Artikolu 14;

(f) l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi kif 
imsemmija fl-Artikoli 8 u 14;

(g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-
obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha;

(g) l-adozzjoni ta' miżuri fil-ksib tal-
objettivi stipulati fl-Artikolu 15 ta’ dan ir-
Regolament;

(h) it-twettiq ta’ proġetti pilota dwar tipi 
alternattivi ta' tekniki għall-ġestjoni tas-
sajd. 

(h) it-twettiq ta’ proġetti pilota dwar tipi 
alternattivi ta' tekniki u rkaptu għall-
ġestjoni tas-sajd li jżidu s-selettività jew 
jimminimizzaw l-impatt tal-attivitajiet tas-
sajd fuq l-ambjent tal-baħar;
(ha) l-adozzjoni ta' miżuri li jgħinu lill-
Istati Membri jissodisfaw ir-rekwiżiti 
skont il-leġiżlazzjoni ambjentali;
(hb) l-istabbiliment ta' żoni ta' rkupru ta' 
stokkijiet tal-ħut;
(hc) l-adozzjoni ta' miżuri oħrajn li jgħinu 
biex jinkisbu l-objettivi tal-Artikoli 2 u 3.

Or. en

Emenda 21
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108, 1795
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Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
L-istabbiliment ta' żoni ta' rkupru ta' 
stokkijiet tal-ħut
1. Sabiex tkun żgurata l-konservazzjoni 
tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u tal-
ekosistemi tal-baħar, u bħala parti minn 
approċċ prekawzjonarju, l-Istati Membri 
jistabbilixxu netwerk koerenti ta' żoni ta' 
rkupru ta' stokkijiet tal-ħut li fihom l-
attivitajiet kollha tas-sajd huma projbiti, 
anke f'żoni partikolari importanti għar-
riproduzzjoni tal-ħut.
2. L-Istati Membri jidentifikaw u jagħżlu 
ż-żoni li huma neċessarji biex jiġi stabbilit 
netwerk koerenti ta' żoni ta' rkupru tal-
istokkijiet tal-ħut.
3. Dawn iż-żoni jiġu stabbiliti permezz ta' 
miżuri tekniċi, u se jammontaw għal mill-
inqas 10 % tal-ilmijiet territorjali f'kull 
Stat Membru.
4. Il-postijiet taż-żoni ta' rkupru ta' 
stokkijiet tal-ħut ma jiġux modifikati fl-
ewwel ħames snin mill-ħolqien tagħhom. 
Jekk tkun meħtieġa modifika, din isseħħ 
biss wara l-istabbiliment ta' żona oħra jew 
żoni oħrajn tal-istess daqs.
5.  L-istabbiliment ta' dan in-netwerk iqis 
u jinkludi ż-żoni kollha eżistenti fejn l-
attivitajiet tas-sajd diġà huma projbiti. L-
Istati Membri jipproċedu bl-
identifikazzjoni ta' tali żoni flimkien mal-
komunità xjentifika u r-rappreżentanti 
tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi tas-
sajjieda kkonċernati u f'koordinazzjoni 
mal-Kunsilli Konsultattivi, filwaqt li 
jistabbilixxu skeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni li għandha titwettaq sal-
2020.
6. Il-miżuri u d-deċiżjonijiet imsemmija 
fil-paragrafi 2, 3 u 4 hawn fuq jiġu 
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notifikati lill-Kummissjoni, flimkien mar-
raġunijiet xjentifiċi, tekniċi, soċjali u 
legali għalihom u jsiru pubblikament 
disponibbli;
7. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kkonċernati jiddeċiedu jekk iż-
żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut 
magħżula skont il-paragrafi 1, 2, 3 u 4 
għandhomx jiġu mdawra b'żona jew żoni 
fejn l-attivitajiet tas-sajd ikunu ristretti u 
jiddeċiedu, wara li jkunu nnotifiaw lill-
Kummissjoni, dwar l-irkaptu tas-sajd li 
jista’ jintuża f’dawn iż-żoni, kif ukoll il-
miżuri ta’ ġestjoni xierqa u r-regoli 
tekniċi applikati fihom, li ma jistgħux 
ikunu anqas riġidi mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Din l-informazzjoni tkun 
disponnibbli għall-pubbliku.
8. Jekk bastiment tas-sajd ikun għaddej 
minn żona ta' rkupru tal-istokkijiet tal-
ħut, dan għandu jiżgura li l-irkaptu kollu 
li jinġarr abbord u li jintuża għall-ħut 
ikun marbut u maħżun tul it-tranżitu.
9. L-Unjoni tieħu wkoll miżuri biex 
tnaqqas il-possibilità ta' konsegwenzi 
soċjali u ekonomiċi negattivi tal-ħolqien 
ta' żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut.

Or. en

Emenda 22
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 
1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1148, 1149, 1150

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tipi ta' miżuri tekniċi Tipi ta' miżuri tekniċi
Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu dawn li 
ġejjin:

Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu dawn li 
ġejjin:
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(a) id-daqsijiet tal-malji u regoli dwar l-
użu tal-irkapti tas-sajd;

(a) id-definizzjoni tal-karatteristiċi tal-
irkaptu tas-sajd u regoli dwar l-użu
tagħhom;

(b) restrizzjonijiet fuq il-kostruzzjoni tal-
irkaptu tas-sajd, li jinkludu

(b) speċifikazzjonijiet dwar il-kostruzzjoni 
tal-irkaptu tas-sajd, li jinkludu:

i) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
itejbu s-selettività jew inaqqsu l-impatt fuq
iż-żona bentika;

i) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
itejbu s-selettività jew jimminimizzaw l-
impatt negattiv fuq l-ekosistema;

ii) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
inaqqsu l-qbid aċċidentali ta' speċijiet fil-
periklu, mhedda u protetti;

ii) modifiki jew apparat addizzjonali sabiex 
inaqqsu l-qbid aċċidentali ta' speċijiet fil-
periklu, mhedda u protetti, kif ukoll 
qabdiet oħrajn mhux mixtieqa;

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

(c) projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet tal-
użu ta' ċerti rkapti tas-sajd jew tagħmir 
tekniku ieħor;

(d) projbizzjoni jew restrizzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni u/jew
perjodi;

(d) projbizzjoni jew restrizzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni jew perjodi;

(e) rekwiżiti għall-bastimenti tas-sajd biex 
jieqfu joperaw f'żona għal perjodu minimu 
definit sabiex tiġi protetta aggregazzjoni 
temporanja ta' riżorsa tal-baħar 
vulnerabbli;

(e) rekwiżiti għall-bastimenti tas-sajd biex 
jieqfu joperaw f'żona definita għal perjodu 
minimu definit sabiex jiġu protetti l-
ħabitats essenzjali tal-ħut, l-
aggregazzjonijiet temporanji ta' riżors tal-
baħar vulnerabbli, l-ispeċijiet fil-periklu, l-
ispeċijiet li qed ibidu jew dawk li għadhom 
żgħar;

(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 jimminimizzaw
l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq
il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi 
tal-baħar, inklużi miżuri biex jiġi evitat, 
jitnaqqas u kemm jista' jkun jiġu eliminati 
l-qabdiet mhux mixtieq;

(g) miżuri tekniċi oħra mmirati sabiex 
jipproteġu l-bijodiversità tal-baħar.

Or. en

Emenda 23
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 
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1219, 1221

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pjan multiannwali Pjan multiannwali

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. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
filwaqt li jaġixxu f’konformità mal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, bħala 
prijorità u sa mhux aktar tard minn ...*, 
jistabbilixxu pjanijiet multiannwali li
jsegwu l-parir xjentifiku mill-STECF u 
mill-ICES u li jinkludu miżuri ta' 
konservazzjoni sabiex l-istokkijiet tal-ħut 
jinżammu jew jitreġġgħu lura fuq livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli f'konformità mal-
Artikolu 2(2). Il-pjanijiet multiannwali 
jippermettu wkoll li jintlaħqu objettivi 
oħra f'konformità mal-Artikoli 2 u 3 ta' 
dan ir-Regolament.
___________________

* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data erba’ 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

2. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal:

2. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal:

(a) il-bażi sabiex jiġu stabbiliti 
opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet tal-
ħut ikkonċernati fuq il-bażi ta' punti ta' 
referenza definiti minn qabel dwar il-
konservazzjoni; kif ukoll

(a) il-bażi sabiex jiġu stabbiliti 
opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet tal-
ħut ikkonċernati fuq il-bażi ta' punti ta' 
referenza definiti minn qabel u/jew punti 
ta' referenza dwar il-limitu konsistenti 
mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2 u li 
jirrispettaw il-parir xjentifiku;

(b) miżuri li kapaċi jimpedixxu b'mod 
effettiv il-ksur tal-punti ta' referenza dwar 
il-konservazzjoni. 

(b) miżuri li kapaċi jimpedixxu b'mod 
effettiv il-ksur tal-punti ta' referenza dwar
il-limitu u li jimmiraw li jilħqu l-punti ta' 
referenza dwar il-konservazzjoni;

3. Il-pjanijiet multiannwali għandhom, fejn 
possibbli, ikopru jew sajd li jisfrutta 
stokkijiet waħdiena ta' ħut jew sajd li 
jisfrutta taħlita ta' stokkijiet, filwaqt li jqisu 

3. Il-pjanijiet multiannwali għandhom, fejn 
possibbli, ikopru jew sajd li jisfrutta 
stokkijiet waħdiena ta' ħut jew sajd li 
jisfrutta taħlita ta' stokkijiet, filwaqt li jqisu 
l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet, is-
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l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet u s-sajd. setturi tas-sajd u l-ekosistemi tal-baħar.
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 
għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-data
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni, 
inklużi valutazzjonijiet tal-istokkijiet li 
m'għandhomx biżżejjed data u s-sorsi 
kwantifikati kollha tal-inċertezza b'mod 
xjentifikament validu.

Or. en

Emenda 24
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 
1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għanijiet tal-pjanijiet multiannwali Objettivi tal-pjanijiet multiannwali

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 jipprevedu l-
adattament tar-rati tal-mortalità mis-sajd 
b'tali mod li sal-2015 ir-rati tal-mortalità 
mis-sajd jiġu stabbiliti f'livelli li
għandhom jippermettu li l-istokkijiet tal-
ħut jirkupraw, mhux iktar tard mill-2020, 
'l fuq mil-livelli li jkunu jistgħu jipproduċu
r-rendiment massimu sostenibbli u li l-
istokkijiet kollha rkuprati jinżammu 
f'dawn il-livelli.

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 kif 
stabbilita fil-paragrafu 1, il-pjanijiet 
multiannwali japplikaw l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u 
jistabbilixxu standards u miżuri sostituti li 
jiżguraw mill-inqas grad komparabbli ta' 
konservazzjoni tal-istokkijiet rilevanti.
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2a. Bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafi 1 u 2, il-miżuri li għandhom 
jiddaħlu fil-pjanijiet multiannwali u l-
kalendarju tal-implimentazzjoni tagħhom 
għandhom ikunu proporzjonati mal-
objettivi, il-miri u l-qafas ta' żmien 
mistenni u għandhom jikkunsidraw l-
impatt ekonomiku u soċjali tagħhom. 
Dawn għandhom ikunu implimentati 
b'mod gradwali, ħlief f'każijiet urġenti.

Or. en

Emenda 25
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, EFD
Emenda ta' kompromess

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-paragrafu 1, imma bla 
preġudizzju għar-rispett tal-approċċ 
prekawzjonarju, il-pjanijiet multiannwali 
jista' jkun fihom klawsola li tiddisponi li, 
jekk ir-rati tal-mortalità mis-sajd 
ikkalkolata fuq il-bażi tal-Artikolu 9(2) u 
l-Artikolu 10(1) tirriżulta fil-bżonn għal 
tnaqqis fis-sena tal-qabdiet totali 
permissibbli ta' iktar minn 25 %, it-
tnaqqis fis-sena tal-qabdiet totali 
permissibbli jista' jkun limitat għal 25 %.  
Din id-deroga għandha tkun bla 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet 
addizzjonali dwar il-miri kwantifikabbli 
espressi f'rati ta' fluttwazzjoni massimi 
fis-sena tal-qabdiet totali permissibbli kif 
dikjarat fl-Artikolu 11, subparagrafu c 
(iii).

Or. en

Emenda 26
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-pjanijiet multiannwali jista' jkun 
fihom dispożizzjonijiet li jindirizzaw il-
karatteristiċi speċifiċi tas-sajd imħallat 
b'rabta maż-żamma u l-irkupru tal-
istokkijiet 'il fuq mil-livelli li kapaċi 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli, jekk il-parir xjentifiku jindika 
li ż-żidiet fis-selettività biex jiġu evitati l-
ispeċijiet choke ma jistgħux jinkisbu.

Or. en

Emenda 27
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 1048, 
1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1234, 
1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296,  1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 1314, 
1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 
1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontenut tal-pjanijiet multiannwali Kontenut tal-pjanijiet multiannwali
Pjan multiannwali għandu jinkludi: 1. Pjan multiannwali għandu jinkludi:

(a) l-ambitu, f'termini tal-istokkijiet, is-sajd 
u l-ekosistema tal-baħar li għalihom 
għandu jiġi applikat il-pjan multiannwali;

(a) l-ambitu, f'termini taż-żona ġeografika,
tal-istokkijiet, tas-setturi tas-sajd u l-
ekosistemi tal-baħar li għalihom għandu 
jiġi applikat il-pjan multiannwali;

(b) għanijiet li huma konsistenti mal-
għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

(b) objettivi li huma konsistenti mal-
objettivi stipulati fl-Artikoli 2 u 3 u mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 6a u 
l-Artikoli 9 u 10 ta' dan ir-Regolament.
(ba) valutazzjoni tal-kapaċità tal-flotta, u 
meta l-kapaċità tal-flotta ma tkunx 
f'bilanċ effettiv mal-opportunitajiet tas-
sajd disponibbli, jitwettaq pjan għat-
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tnaqqis tal-kapaċità inkluż skeda ta' 
żmien u miżuri speċifiċi li jitwettqu minn 
kull Stat Membru kkonċernat li jwassal 
għall-allinjament ta' tali kapaċità tas-sajd 
mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fi 
ħdan skeda ta' żmien vinkolanti tali 
valutazzjoni tinkludi evalwazzjoni tad-
dimensjoni soċjoekonomika tal-flotta li 
qed tiġi investigata, bla preġudizzju għall-
obbligi stipulati fl-Artikolu 34;
(bb) valutazzjoni tal-impatti mhux 
mixtieqa tas-sajd fuq l-ekosistema u l-
ambjent tal-baħar, bi qbil mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-ftehimiet 
internazzjonali, kif ukoll valutazzjoni tal-
impatt soċjoekonomiku tal-miżuri meħuda 
fil-pjan multiannwali;

(c) miri kwantifikabbli espressi f’termini 
ta’:

(c) miri kwantifikabbli espressi f’termini 
ta’:

i) ir-rati ta' mortalità mis-sajd, u/jew i) ir-rati ta' mortalità mis-sajd, u/jew

ii) il-bijomassa ta' stokk riproduttiv, u ii) il-bijomassa ta' stokk riproduttiv, u

iia) perċentwali massimi ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u mhux awtorizzati
iib) il-bidliet annwali massimi fl-
opportunitajiet tas-sajd
iic) indikaturi ta' status ambjentali tajjeb 
relatati mal-attiviatjiet tas-sajd kif 
stipulati fid-Direttiva 2008/56/KE u mid-
Deċiżjoni 2010/477/UE;

iii) l-istabbiltà tal-qabdiet.
(d) skedi ta' żmien ċari biex jintlaħqu l-miri 
kwantifikabbli;

(d) skedi ta' żmien ċari biex jintlaħqu l-miri 
kwantifikabbli kollha;

(e) miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward 
l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

(e) miżuri ta' konservazzjoni u tekniċi li 
għandhom jittieħdu fid-dawl tal-miri 
stipulati fl-Artikolu 15 ta' dan ir-
Regolament u miżuri mfassla biex ikunu 
evitati u kemm jista' jkun eliminati l-
qabdiet mhux mixtieqa;

(f) indikaturi kwantifikabbli għall-
monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-
progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-
pjan multiannwali;

(f) indikaturi kwantifikabbli għall-
monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-
progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-
pjan multiannwali u l-impatt 
soċjoekonomiku tiegħu;
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(g) miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti 
tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi;

(g) miżuri u objettivi speċifiċi għall-parti 
tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi, meta xieraq;

(h) tnaqqis tal-impatti tas-sajd fuq l-
ekosistema;

(h) miżuri għat-tnaqqis tal-impatti tas-sajd 
fuq l-ekosistema;

(i) salvagwardji u kriterji li jattivaw dawk 
is-salvagwardji;

(i) salvagwardji u kriterji li jattivaw dawk 
is-salvagwardji;

ia) miżuri li jiżguraw l-osservanza tad-
dispożizzjonijiet tal-pjan multiannwali;

(j) kull miżura oħra xierqa sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali.

j) kull miżura oħra adattata u 
proporzjonata sabiex jintlaħqu l-objettivi
tal-pjanijiet multiannwali.

1a. Il-pjanijiet multiannwali jipprevedu 
reviżjoni perjodika tagħhom biex ikun 
valutat il-progress li jkun sar lejn l-ilħiq 
tal-objettivi, b'mod partikolari biex 
jitqiesu elementi ġodda, bħal bidliet fil-
parir xjentifiku u biex ikun jista' jsir 
kwalunkwe aġġustament intermedjarju 
neċessarju.

Or. en

Emenda 28
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità mal-obbligi skont il-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni

Konformità mal-obbligi skont il-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni fir-

rigward ta' żoni protetti
1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 92/43/KEE, tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2009/147/KE u tal-
Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE,
l-attivitajiet tas-sajd għandhom jitwettqu 
mill-Istati Membri b'tali mod li jtaffu l-
impatt mill-attivitajiet tas-sajd f'żoni 

1. Il-PKS u l-miżuri sussegwenti kollha 
adottati mill-Istati Membri dwar żoni 
speċjali ta' konservazzjoni jikkonformaw 
bis-sħiħ mad-Direttiva 92/43/KEE, id-
Direttiva 2009/147/KE u d-
Direttiva 2008/56/KE. Fiż-żoni msemmija 
fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u l-
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speċjali ta' konservazzjoni bħal dawn. Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE. 
L-attivitajiet tas-sajd jiġu regolati mill-
Istat Membru li jkun għażel iż-żona 
b'mod li jikkonforma bis-sħiħ mal-
objettivi tad-Direttivi msemmija hawn fuq 
b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni, il-
Kunsilli Konsultattivi u partijiet 
interessati rilevanti oħra.

Or. en

Emenda 29
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 
1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri mill-Kummissjoni f'każ ta' theddida 
serja għal riżorsi bijoloġiċi tal-baħar

Miżuri mill-Kummissjoni f'każ ta' theddida 
serja għal riżorsi bijoloġiċi tal-baħar

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. Meta jkun hemm evidenza, fuq il-bażi 
ta' data xjentifika affidabbli, ta' theddida 
serja għall-konservazzjoni ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar, jew għall-ekosistema 
tal-baħar u li tkun teħtieġ azzjoni 
immedjata, il-Kummissjoni tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, f'konformità 
mal-Artikolu 55, sabiex ittaffi t-theddida.

Dawk l-atti delegati jiġu adottati biss meta 
jirrikjedu hekk raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza u għandha tapplika l-proċedura 
prevista fl-Artikolu 55a.

2. L-Istat Membru għandu jikkomunika 
b'mod simultanju t-talba raġunata 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-Kunsilli Konsultattivi kkonċernati.

Or. en
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Emenda 30
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 1446, 
1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Oqfsa ta’ miżuri tekniċi Oqfsa ta’ miżuri tekniċi
Għandhom jiġu stabbiliti oqsfa ta’ miżuri 
tekniċi sabiex jiżguraw il-protezzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u t-tnaqqis tal-
impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-
istokkijiet tal-ħut u fuq l-ekosistemi tal-
baħar. Il-miżuri tekniċi għandhom:

Għandhom jiġu stabbiliti oqsfa ta’ miżuri 
tekniċi sabiex jiżguraw il-protezzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u t-tnaqqis tal-
impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-
istokkijiet tal-ħut u fuq speċijiet oħra. Il-
miżuri tekniċi għandhom:

(a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli permezz ta' titjib fl-
għażla tad-daqs u fejn ikun xieraq, fl-
għażla tal-ispeċi;

(a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, f'konformità mal-
Artikolu 2(2), permezz ta' titjib fis-
selettività skont l-ispeċi u d-daqs;

(b) inaqqsu l-qbid ta' individwi ta' daqs 
iżgħar milli suppost mill-istokkijiet tal-ħut;

(b) jevitaw, jimminimizzaw u, sa fejn ikun 
possibbli, jeliminaw il-qabdiet ta' 
individwi ta' daqs iżgħar milli suppost mill-
istokkijiet tal-ħut;

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

(c) jevitaw, jimminimizzaw u, sa fejn ikun 
possibbli, jeliminaw il-qabdiet ta' 
organiżmi tal-baħar u għasafar tal-baħar
mhux mixtieqa;

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

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

Or. en

Emenda 31
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 1580 u 
1586



AM\921904MT.doc 27/94 PE500.589v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Evitar u minimizzazzjoni ta' qabdiet mhux 

mixtieqa
1. Qabel l-introduzzjoni tal-obbligu li 
jinħattu l-qabdiet kollha fl-attività tas-sajd 
rispettiv bi qbil mal-Artikolu 15 fuq il-bażi 
tal-aħjar parir xjentifiku u 
b'kunsiderazzjoni tal-opinjonijiet tal-
Kunsilli Konsultattivi Reġjonali 
kompetenti, l-Istati Membri, meta jkun 
meħtieġ, iwettqu proġetti pilota mmirati 
lejn l-esplorazzjoni bis-sħiħ tal-metodi 
prattikabbli kollha għall-evitar, il-
minimizzazzjoni u l-eliminazzjoni tal-
qabdiet mhux mixtieqa f'attività tas-sajd. 
Dawn il-proġetti pilota jitwettqu mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi, meta 
jkun xieraq. Ir-riżultati ta’ dawn il-
proġetti pilota jiġu riflessi fil-pjan ta' 
ġestjoni fit-tul għal kull attività tas-sajd 
fil-forma ta’ inċentivi addizzjonali għall-
użu tal-aktar irkaptu selettiv u ta’ metodi 
tas-sajd disponibbli. L-Istati Membri 
jipproduċu wkoll atlas tar-rimi li juri l-
livell ta' rimi f'kull waħda mill-attivitajiet 
tas-sajd koperta mill-Artikolu 15(1). Dan 
l-atlas għandu jkun ibbażat fuq data 
oġġettiva u rappreżentattiva.
2. L-Unjoni tipprovdi appoġġ finanzjarju 
għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' 
proġetti pilota mdaħħla f'konformità mal-
paragrafu 1 u għall-użu ta' rkaptu selettiv 
sabiex jitnaqqsu l-qabdiet mhux mixtieqa 
u mhux awtorizzati. Fil-miżuri ta' appoġġ 
finanzjarju, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lis-sajjieda li 
jintlaqtu mill-obbligu li jħottu l-art il-
qabdiet kollha u li joperaw f'kuntest ta' 
sajd imħallat.

Or. en
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Emenda 32
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 
1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 1575

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligu tal-ħatt l-art tal-qabdiet kollha Obbligu li l-qabdiet kollha ta' speċijiet 
maqbuda jew regolati jinħattu l-art u jiġu 

reġistrati
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 ta' speċijiet maqbuda 
jew regolati, li jinqabdu waqt attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra l-
ilmijiet tal-Unjoni, jinġiebu u jinżammu 
abbord il-bastimenti tas-sajd u jiġu 
rreġistrati u jinħattu l-art. Dan l-obbligu 
japplika għall-attivitajiet ta' sajd li ġejjin, 
skont l-iskeda ta' żmien li ġejja:

(a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014: (a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014:
kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, 
pixxitrumbetta, inċova, arġentin, 
sardinella, capelin;

– sajd pelaġiku żgħir jiġifieri sajd għal
kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, 
pixxitrumbetta, inċova, arġentina, sardin, 
laċċa kaħla;

tonn, pixxispad, alonga, tonn għajnu kbira, 
kastardell ieħor.

– sajd pelaġiku kbir jiġifieri sajd għal
tonn, pixxispad, alonga, tonn għajnu kbira, 
kastardell ieħor;

– sajd għal skopijiet industrijali fost l-
oħrajn sajd għal capelin, ċiċċirell u 
Norway pout;
– salamun fil-Baħar Baltiku.

(b) Mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015: merluzz, marlozz, 
lingwata;

(b) Mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2016:

– is-sajd li ġej fl-ilmijiet tal-Unjoni tal-
Atlantiku tat-Tramuntana:
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Il-Baħar tat-Tramuntana
– sajd għal merluzz, haddock, merlangu, 
pollakkju;
– sajd għal ksampu;
– sajd għal lingwata komuni u barbun tat-
tbajja’;
– sajd għal marlozz;
– sajd għal gambli tat-Tramuntana;
– sajd ieħor li għad irid jiġi analizzat;
– sajd fil-Baħar Baltiku ħlief għas-
salamun;
L-ilmijiet tal-Majjistral
– sajd għal merluzz, haddock, merlangu, 
pollakkju;
– sajd għal ksampu;
– sajd għal lingwata komuni u barbun tat-
tbajja’;
– sajd għal marlozz; 
– sajd ieħor li għad irid jiġi analizzat;
L-ilmijiet tal-Lbiċ
– sajd għal merluzz, haddock, merlangu, 
pollakkju;
– sajd għal ksampu;
– sajd għal lingwata komuni u barbun tat-
tbajja’;
– sajd għal marlozz;
– sajd ieħor li għad irid jiġi analizzat;

(c) Mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2016: haddock, merlangu, 
megrim, petriċi, barbun tat-tbajja’, mova, 
pollakju (saithe), pollakkju, lemon sole, 
barbun imperjali, barbun lixx, linarda, 
ċinturin iswed, roundnose grenadier, 
orange roughy, ħalibatt tal-Groenlandja, 
tusk, redfish u stokkijiet demersali tal-
Mediterran. 

(c) Mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017:

– attivitajiet ta' sajd mhux koperti mill-
paragrafu 1(a) fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-



PE500.589v02-00 30/94 AM\921904MT.doc

MT

ilmijiet mhux tal-Unjoni.
1a. Malli l-obbligu tal-ħatt l-art tal-
qabdiet kollha jiġi introdott f'attività tas-
sajd, il-qabdiet kollha ta’ dawk l-ispeċijiet 
soġġetti għall-obbligu li jinħattu l-qabdiet 
kollha għandhom jiġu reġistrati u 
mnaqqsa mill-kwota tas-sajjied, l-
organizzazzjoni tal-produttur jew il-ġabra 
ta’ ġestjoni kollettiva kkonċernata, bl-
eċċezzjoni tal-ispeċijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati l-baħar skont il-
paragrafu 1b(ġdid);
1b. L-ispeċijiet li ġejjin huma esklużi mill-
obbligu ta’ ħatt l-art stipulat fl-
Artikolu 15(1):
– speċijiet maqbuda biex jintużaw bħala 
lixka ħajja;
– speċijiet li l-informazzjoni xjentifika 
disponibbli dwarhom turi li għandhom 
rata għolja ta’ sopravivenza meta 
jinqabdu, b'kunsiderazzjoni tat-tip tar-
rkaptu tas-sajd, il-prattiki tas-sajd u ċ-
ċirkostanzi taż-żona tas-sajd;
– speċijiet li għalihom kienet stipulata 
TAC żero;
1c. Għall-iskop ta’ simplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
obbligu li l-qabdiet kollha jitħattu l-art u 
biex ikunu evitati interruzzjonijiet mhux 
xierqa fiż-żoni tas-sajd fil-mira u biex 
jonqos l-ammont ta’ qabdiet mhux 
mixtieqa, il-pjanijiet multiannwali adottati 
skont l-Artikolu 9 jew regolamenti 
speċifiċi tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art 
jew atti leġiżlattivi oħra adottati mill-
Unjoni, meta jkun xieraq, jistipulaw:
– lista ta’ speċijiet mhux fil-mira li b’mod 
naturali mhumiex abbundanti, li jistgħu 
jitkejlu mal-kwota tal-ispeċijiet fil-mira 
ta’ dik l-attività tas-sajd sakemm jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
– il-kwota annwali nazzjonali għal din l-
ispeċi mhix fil-mira tkun intużat kollha 
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kemm hi
– il-qabdiet akkumulati ma jaqbżux sehem 
ta’ 3 % tal-qabda ġenerali tal-ispeċi fil-
mira
–l-istokk tal-ispeċi mhux fil-mira jkun ta’ 
daqs bijoloġikament sikur;
– id-dispożizzjonijiet biex jiġu 
diminimizzati l-eżenzjonijiet mill-obbligu 
tal-ħatt l-art tal-qabdiet kollha li jistgħu 
jippermettu li s-sajjieda jarmu sa 5 % 
mill-qabdiet annwali totali tagħhom 
filwaqt li jiżguraw li r-rimi akkumulati ta' 
kull stokk ma jaqbiżx il-5 % tal-qabdiet 
annwali totali tal-UE ta' dan l-istokk. Tali 
eżenzjonijiet jevitaw spejjeż sproporzjonati 
ta' pproċessar tal-qabdiet mhux mixtieqa 
u għandhom jingħataw biss meta l-
evidenza xjentifika tindika li ż-żidiet fis-
selettività jkunu diffiċli li jinkisbu.
– regoli dwar inċentivi biex jiġi evitat il-
qbid ta’ ħut mhux matur, inklużi partijiet 
akbar tal-kwoti li jkollhom jitnaqqsu mill-
kwota ta’ sajjied f’każ ta’ qbid ta’ ħut 
mhux matur;

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 tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew
ikel tal-annimali domestiċi biss.

2. Fuq il-bażi tal-aħjar parir xjentifiku 
eżatt u aġġornat disponibbli u meta jkun 
neċessarju sabiex jiġi protett il-ħut mhux 
matur billi jiġi skoraġġut is-sajd deliberat 
għall-ħut mhux matur, għandu jiġi 
stabbilit daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni tal-ħut mhux matur għall-
istokkijiet ta' ħut li huma soġġetti għall-
obbligu tal-ħatt l-art tal-qabdiet kollha 
stipulat fil-paragrafu 1.  Il-qbid ta' tali 
stokkijiet ta' ħut taħt id-daqs ta' referenza 
minimu għall-konservazzjoni għandu jiġi 
limitat għal użi barra dawk għall-konsum 
tal-bniedem bħall-ikel tal-ħut, iż-żejt tal-
ħut, l-ikel tal-annimali jew lixka. L-Istat 
Membru kkonċernat jista' wkoll 
jippermetti d-donazzjoni ta' tali ħut għal 
skopijiet ta' benessri jew ta' karità.

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi

3. Għall-istokkijiet soġġetti għal obbligu 
ta' ħatt l-art, l-Istati Membri jistgħu jużaw 
flessibilità ta' minn sena għal sena ta' sa 
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għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

5 % mill-ħatt permess tagħhom, bla 
preġudizzju għal rati ogħla ta' flessibilità 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni speċifika. L-
istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u r-
regoli tal-kummerċjalizzazzjoni għal 
qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet akbar 
mill-opportunitajiet tas-sajd fissi jistgħu
jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 39 ta’ [ir-
Regolament dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura].

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom ikunu mgħammra sabiex 
jiżguraw dokumentazzjoni sħiħa tal-
attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar 
bl-għan li tiġi mmonitorjata l-konformità 
mal-obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom ikunu mgħammra sabiex 
jiżguraw dokumentazzjoni sħiħa tal-
attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar 
bl-għan li tiġi mmonitorjata l-konformità 
mal-obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha.
Billi jagħmlu dan, l-Istati Membri 
jirrispettaw il-prinċipju tal-effiċjenza u l-
proporzjonalità.  Għal perjodu tranżitorju, 
l-Istati Membri jippromwovu d-
dokumentazzjoni sħiħa volontarja 
permezz tas-CCTV, u mezzi kumparabbli, 
billi jagħtu lis-sajjieda tagħhom 
opportunitajiet tas-sajd addizzjonali skont 
l-Artikolu 29(4), filwaqt li jiżguraw li l-
opportunitajiet ta' sajd ma jitnaqqsux 
għat-taqsimiet tal-flotta jew għall-
klassijiet tad-daqs meta l-użu tas-CCTV 
ma jkunx xieraq.

5. Il-paragrafu 1 għandu jkun bla 
preġudizzju għall-obbligi internazzjonali.

5. Il-paragrafu 1 għandu jkun bla 
preġudizzju għall-obbligi internazzjonali.

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55
biex tispeċifika l-miżuri stipulati fil-
paragrafu 1 bl-għan li jkun hemm 
konformità mal-obbligi internazzjonali tal-
Unjoni.

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 li 
jistipulaw il-miżuri stipulati fil-paragrafu 1 
bl-għan li jkun hemm konformità mal-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 33
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
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Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 
1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Opportunitajiet tas-sajd Opportunitajiet tas-sajd
1. L-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-
Istati Membri għandhom jiżguraw lil kull
Stat Membru stabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd għal kull stokk ta' ħut 
jew sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ 
kull Stat Membru meta jiġu allokati l-
opportunitajiet tas-sajd il-ġodda.

1. Fl-iffissar u l-allokazzjoni tal-
opportunitajiet tas-sajd, il-Kunsill jaġixxi 
f'konformità mal-Artikoli 2, 9, 10 u 11 ta' 
dan ir-Regolament, japplika perspettiva 
fit-tul u jsegwi l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli. L-opportunitajiet tas-sajd
għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri
b'tali mod li, għal kull wieħed minnhom, 
tkun żgurata l-istabilità relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd għal kull stokk jew tip
ta' sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ 
kull Stat Membru meta jiġu allokati l-
opportunitajiet tas-sajd il-ġodda.

Il-Kunsill jistabbilixxi l-opportunitajiet 
tas-sajd disponibbli għal pajjiżi terzi fl-
ilmijiet tal-Unjoni u għandu jalloka dawk 
l-opportunitajiet lil dawn il-pajjiżi terzi. 
L-allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd 
lil Stat Membru jew pajjiż terz tkun bil-
kundizzjoni li dan josserva r-regoli tal-
Politika tas-Sajd Komuni.

2. L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet 
inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-
total tal-opportunitajiet tas-sajd.

2. L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet 
inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-
total tal-opportunitajiet tas-sajd.

3. L-opportunitajiet ta' sajd għandhom 
ikunu konformi mal-miri kwantifikabbli, l-
iskedi taż-żmien u l-marġini stabbiliti skont 
l-Artikolu 9(2) u 11(b), (c) u (h)

3. L-opportunitajiet ta' sajd għandhom 
ikunu konformi mal-miri kwantifikabbli
tal-qabdiet, l-iskedi taż-żmien u l-marġini 
stabbiliti fil-pjanijiet multiannwali skont l-
Artikolu 9(2) u 11(b), (c) u (h) Jekk ma 
jkun ġie adottat ebda pjan multiannwali 
korrispondenti għal stokk tal-ħut użat 
kummerċjalment, il-Kunsill jiżgura li l-
livelli li għandhom jippermettu li l-
istokkijiet tal-ħut jitreġġgħu lura, mhux 
iktar tard mill-2020, 'il fuq mil-livelli li 
jkunu jistgħu jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli u li l-istokkijiet 
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kollha rkuprati jinżammu f'dawn il-livelli. 
3a. Meta jittieħdu deċiżjonijiet mill-
Kunsill dwar l-istabbiliment tal-
opportunitajiet tas-sajd, għandhom ikunu 
preżenti delegazzjonijiet mill-PE u mill-
Kunsilli Konsultattivi.
3b. Meta, minħabba nuqqas ta’ data, ma 
jkunx possibbli li jiġu determinati rati ta’ 
sfruttament għal stokkijiet partikolari li 
jkunu konsistenti mar-rendiment 
massimu sostenibbli:
(i) japplika l-approċċ prekawzjonarju 
għall-ġestjoni tas-sajd;
(ii)  jiġu adottati standards sostituti abbażi 
tal-metodoloġiji stipulati fil-punti 3.1 u 
3.2 ta’ Parti B tal-Anness għad-
Deċiżjoni 2010/477/UE, u l-mortalità mis-
sajd titnaqqas aktar f'konformità mal-
prinċipju prekawzjonarju jew, f’każijiet 
fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-istatus 
tal-istokkijiet hu sodisfaċenti, permezz ta’ 
xejriet stabbli;
(iii) il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jevalwaw l-ostakoli għar-riċerka u l-
għarfien u jieħdu passi biex mingħajr 
dewmien tiġi provduta data addizzjonali 
dwar l-istokkijiet u dwar l-ekosistemi.

4. L-Istati Membri jistgħu, wara li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu 
skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-
sajd jew l-opportunitajiet kollha ta' sajd 
allokati lilhom.

4. L-Istati Membri jistgħu, wara li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu 
skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-
sajd jew l-opportunitajiet kollha ta' sajd 
allokati lilhom.

4a. Il-Kummissjoni tippreżenta rapport 
annwali lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jivvaluta jekk l-opportunitajiet 
tas-sajd attwali humiex qed ikunu effikaċi 
fl-irkupru u ż-żamma tal-popolazzjonijiet 
ta' speċijiet maqbuda f'livelli ogħla minn 
dawk li jistgħu jipproduċu l-mira stipulata 
fl-Artikolu 2(2).

Or. en
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Emenda 34
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, EFD
Emenda ta' kompromess

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-paragrafu 3 imma bla 
preġudizzju għall-osservanza tal-approċċ 
prekawzjonarju, il-Kunsill jista', fil-każ 
ta' stokkijiet mhux koperti minn pjan 
multiannwali, jillimita t-tnaqqis fis-sena 
tal-qabdiet totali permissibbli għal 25 %, 
anke jekk id-dispożizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 3 jirrikjedu tnaqqis fis-sena ta' 
iktar minn 25 %.

Or. en

Emenda 35
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 1746, 1752 (6)

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Jekk Stat Membru jitqies mill-
Kummissjoni, skont il-valutazzjoni 
mwettqa b'applikazzjoni tal-Artikolu 19 
jew 23, li jkun naqas milli jadotta miżuri 
xierqa bi qbil ma' [t-Titolu III ta' dan ir-
Regolament ] dan jirriżulta fi tnaqqis fis-
sena jew is-snin li jmiss mill-
opportunitajiet tas-sajd allokati mill-
Unjoni li dak l-Istat Membru u 
f’interruzzjoni jew sospensjoni ta’ 
pagamenti lil dak l-Istat Membru jew fl-
applikazzjoni ta’ korrezzjoni finanzjarja 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
skont il-Politika Komuni tas-Sajd 
[f'konfomità mal-Artikolu 50]. Tali miżuri 
għandhom ikunu proporzjonati man-
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natura, il-firxa, id-dewmien u r-
ripetizzjoni tan-nuqqas ta' konformità.

Or. en

Emenda 36
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 1627, 
1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 1661, 
1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
pjanijiet multiannwali

Miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
pjanijiet multiannwali

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 li 
jikkondividu l-attività ta' sajd 
ikkonċernata jkunu awtorizzati li, wara l-
proċeduri spjegati f’dan l-artikolu,
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.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
paragrafu 1:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
paragrafu 1:

(a) huma kompatibbli mal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

(a) huma kompatibbli mal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 u mal-prinċipji 
tal-governanza tajba stipulati fl-Artikolu 
4;

(b) huma kompatibbli mal-ambitu u l-
għanijiet tal-pjan multiannwali;

(b) huma kompatibbli mal-ambitu u l-
objettivi tal-pjan multiannwali;

(c) jilħqu b'mod effettiv l-għanijiet u l-miri 
kwantifikabbli stabbiliti fi pjan 
multiannwali; kif ukoll

(c) jilħqu b'mod effettiv l-objettivi u l-miri 
kwantifikabbli stabbiliti fi pjan 
multiannwali u fi żmien l-iskeda ta' żmien 
speċifikata; kif ukoll



AM\921904MT.doc 37/94 PE500.589v02-00

MT

(d) mhumiex inqas stretti minn dawk li 
jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(d) mhumiex inqas stretti minn dawk li 
jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; kif 
ukoll
2a. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ma’ xulxin biex jiżguraw l-
adozzjoni ta’ miżuri kompatibbli li jilħqu 
l-objettivi stabbiliti fil-pjanijiet 
multiannwali u għandom jikkoordinaw 
dawn il-miżuri ma’ xulxin. Għal dan l-
iskop, l-Istati Membri, fejn ikun prattiku 
u xieraq, għandhom jużaw strutturi u 
mekkaniżmi istituzzjonali reġjonali 
eżistenti, inklużi dawk li jeżistu fil-qafas 
tal-Konvenzjonijiet tal-Ibħra Reġjonali, li 
jkopru ż-żona jew l-attività tas-sajd 
relevanti.
L-isforzi ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri li joperaw f’żona tas-sajd 
għandhom ikunu eleġibbli għal fondi fl-
ambitu tal-FEMS, skont id-
dispożizzjonijiet stipulati f’dak ir-
Regolament.
2b. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw mal-Kunsilli Konsultattivi 
relevanti u l-ICES u/jew l-STEFC dwar 
abbozz tal-miżuri akkumpanjati minn 
nota spjegattiva. Tali abbozzi għandhom 
fl-istess ħin jiġu notifikati lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra li 
jikkondividu l-attività tas-sajd. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz 
biex jinvolvu f’din il-konsultazzjoni, fi 
stadju bikri u b’mod miftuħ u trasparenti, 
partijiet ikkonċernati oħra relevanti taż-
żona tas-sajd ikkonċernata, biex jiġu 
identifikati l-opinjonijiet u l-proposti tal-
partijiet relevanti kollha waqt it-tfassil tal-
miżuri ppjanati.
L-Istati Membri jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku sommarji tal-abbozz ta' 
miżuri ta' konservazzjoni li jiġu proposti 
għall-adozzjoni.
2c. L-Istati Membri jqisu kif jixraq l-
opinjonijiet preżentati mill-Kunsilli 
Konsultattivi rilevanti, l-ICES u/jew l-
STECF u, meta l-miżuri finali adottati 
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jiddevjaw minn dawn l-opinjonijiet, 
jipprovdu spjegazzjonijiet dettaljati li 
jinkludu r-raġunijiet għalfejn ikunu qed 
jiddevjaw. 
2d. Meta l-Istati Membri jkunu jixtiequ 
jemendaw il-miżuri adottati, japplikaw 
ukoll il-paragrafi 2 sa 2c.
2e. Il-Kummissjoni tadotta linji gwida li 
jistipulaw id-dettalji tal-proċedura li 
għandha tiġi segwita għall-applikazzjoni 
tal-paragrafi 2a sa 2c, sabiex jiġi żgurat li 
l-miżuri adottati jkunu koerenti u 
kkoordinati fil-livell reġjonali u bi qbil 
mal-pjanijiet multiannwali stabbiliti. 
Dawk il-linji gwida jistgħu wkoll 
jidentifikaw jew jistabbilixxu oqfsa 
amministrattivi, bħal Gruppi ta' Ħidma 
Reġjonali dwar is-Sajd, sabiex 
jorganizzaw fil-prattika l-kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri, partikolarment fid-
dawl tal-promozzjoni u l-iffaċilitar tal-
adozzjoni tal-miżuri minn kull wieħed 
mill-Istati Membri.
2f. L-Istati Membri li jisfruttaw l-istess 
żona tas-sajd jistgħu jikkooperaw biex 
jiftiehmu u jimplimentaw miżuri konġunti 
fil-kuntest tal-pjanijiet tal-ġestjoni fit-tul 
adottati qabel l-2014, b’konsistenza mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 25.
2g. Għal sajd li jsir fl-ilmijiet fl-ambitu 
tas-sovranità u tal-ġurisdizzjoni ta’ Stat 
Membru wieħed, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu joħloq kumitat 
wieħed jew iktar ta' koġestjoni li jinkludi 
l-partijiet ikkonċernati relevanti kollha li 
għandhom jiġu kkonsultati dwar il-miżuri 
li għandhom jiġu adottati. Jekk l-Istat 
Membru jkollu l-intenzjoni jiddevja f’xi 
mod mill-parir li jirċievi mingħand dak il-
kumitat, hu jippubblika valutazzjoni li 
tinkludi r-raġunijiet fid-dettall għalfejn 
ikun qed jiddevja mill-parir.

Or. en
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Emenda 37
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 1687

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika ta' miżuri ta' konservazzjoni mill-
Istati Membri

Notifika ta' miżuri ta' konservazzjoni mill-
Istati Membri

L-Istati Membri li jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni skont l-Artikolu 17(1) 
għandhom jinnotifikaw b'dawn il-miżuri 
lill-Kummissjoni, lil Stati Membri oħra 
interessati u lill-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti.

L-Istati Membri li jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni skont l-Artikolu 17(1) 
għandhom jippubblikaw tali miżuri u
jinnotifikaw b'dawn il-miżuri lill-
Kummissjoni, lil Stati Membri oħra 
interessati u lill-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti.

Or. en

Emenda 38
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698, 1700, 
paragrafi 3 u 4, l-ewwel subparafu

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Valutazzjoni Valutazzjoni

Il-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe żmien 
tevalwa l-kompatibbiltà u l-effikaċja tal-
miżuri ta' konservazzjoni adottati mill-
Istati Membri skont l-Artikolu 17(1).

1. Il-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe 
żmien tevalwa l-kompatibbiltà u l-effikaċja 
tal-miżuri ta' konservazzjoni adottati mill-
Istati Membri skont l-Artikolu 17 u 
għandha, fi kwalunkwe każ, tivvaluta u 
tirrapporta dwar dawk l-aspetti mhux 
inqas minn darba kull tliet snin jew skont 
kemm ikun meħtieġ mill-pjan 
multiannwali relevanti. Il-valutazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli.
Bi qbil mad-Direttiva 2007/2/KE, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'aċċess u d-drittijiet tal-
utent fir-rigward tal-materjal imħejji u d-
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data użata b'rabta mat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
konservazzjoni nazzjonali skont l-
Artikolu 19, għat-twettiq tal-kompiti 
tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-Politika Komuni tas-Sajd.
Fir-rigward tal-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali, għandhom 
japplikaw id-Direttiva 2003/4/KE u r-
Regolamenti 1049/2001/KE u 
1367/2006/KE.

Or. en

Emenda 39
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1687, 1752

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
kwalunkwe valutazzjoni magħmula skont 
dan l-Artikolu, u għandha tagħmel din l-
informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
billi tippubblikaha fuq il-websajts 
rilevanti jew inkella billi tipprovdi ħolqa 
diretta għaliha. Għal dak li jirrigwarda l-
aċċess għal informazzjoni ambjentali, 
għandhom japplikaw ir-
Regolamenti 1049/2001/KE u 
1367/2006/KE.
Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika
(a) li hi affettwata jew x'aktarx li tkun 
affettwata mid-deċiżjoni, jew
(b) li jkollha interess suffiċjenti fid-
deċiżjoni għandha tkun intitolata li titlob 
rieżami tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.
Tali talba għandha ssir bil-miktub u fi 
żmien limitu li ma jaqbiżx is-sitt ġimgħat 
wara li tkun saret il-valutazzjoni. It-talba 
għandha tinkludi r-raġunijiet għar-
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rieżami.
2b. Il-Kummissjoni għandha tqis 
kwalunkwe talba bħal din, sakemm din 
b'mod ċar ma tkunx sostanzjata. Il-
Kummissjoni għandha tiddikjara r-
raġunijiet tagħha f'risposta bil-miktub 
malajr kemm jista' jkun, imma mhux 
aktar tard minn 4 ġimgħat minn meta 
tasal it-talba.
2c. Meta l-Kummissjoni, minkejja li 
teżerċita d-diliġenza dovuta, ma tkunx 
tista' taġixxi f'konformità mal-paragrafu 
2, din għandha tinforma lill-persuna 
fiżika jew ġuridika li tkun għamlet it-
talba, malajr kemm jista' jkun u mhux 
aktar tard mill-perjodu msemmi f'dak il-
paragrafu, bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' 
azzjoni min-naħa tagħha u dwar meta 
għandha l-ħsieb li taġixxi.
Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi fi żmien 8 ġimgħat minn 
meta tirċievi t-talba.
2d. L-interess ta' kwalunkwe 
organizzazzjoni mhux governattiva li 
tippromwovi l-protezzjoni ambjentali jew 
l-interessi ekonomiċi jew soċjali tas-
sajjieda u li tilqa' r-rekwiżiti skont l-
Artikolu 4d, għandha titqies suffiċjenti 
għall-iskopijiet tal-paragrafu 2 
(ġdid a)(b).

Or. en

Emenda 40
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 
1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri default ta' konservazzjoni adottati Miżuri default ta' konservazzjoni adottati 
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fil-qafas tal-pjanijiet multiannwali fil-qafas tal-pjanijiet multiannwali
1. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta' 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannwali, jekk l-Istati Membri 
awtorizzati biex jieħdu miżuri skont l-
Artikolu 17 ma jinnotifikawx dawn il-
miżuri lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-pjan 
multiannwali.

1. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta' 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannwali, jekk l-Istati Membri 
awtorizzati biex jieħdu miżuri skont l-
Artikolu 17 ma jinnotifikawx dawn il-
miżuri lill-Kummissjoni fi żmien il-
perjodu previst fil-pjan multiannwali jew, 
fin-nuqqas ta' dak, fi żmien sitt xhur wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ tal-pjan 
multiannwali.

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta’ 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannawli, jekk 

2. F'każ li l-Kummissjoni tikkunsidra li

(a) il-miżuri tal-Istat Membru ma jitqisux
kompatibbli mal-għanijiet ta’ pjan 
multiannwali abbażi ta’ valutazzjoni 
mwettqa skont l-Artikolu 19, jew

(a) il-miżuri tal-Istat Membru mhux
kompatibbli mal-objettivi ta’ pjan 
multiannwali abbażi ta’ valutazzjoni 
mwettqa skont l-Artikolu 19, jew

(b) il-miżuri tal-Istat Membru ma jitqisux 
bħala li jilħqu l-għanijiet u l-miri 
kwantifikabbli stipulati fil-pjan 
multiannwali b'mod effiċjenti, abbażi ta' 
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 19, 
jew

(b) il-miżuri tal-Istat Membru ma jilħqux l-
objettivi u l-miri kwantifikabbli stipulati 
fil-pjan multiannwali b'mod effiċjenti, 
abbażi ta' valutazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 19, jew

(c) jiġu attivati salvagwardji stabbiliti skont 
l-Artikolu 11(i).

(c) jiġu attivati salvagwardji stabbiliti skont 
l-Artikolu 11(i).

Din għandha tinnotifika lill-Istat Membru 
dwar l-opinjoni tagħha fir-rigward tal-
miżuri, billi tagħti r-raġunijiet għalfejn il-
Kummissjoni tqis li l-miżuri mhumiex 
kompatibbli mal-pjan multiannwali, ma 
jilħqux l-objettivi jew miri kwantifikabbli, 
jew li jattivaw is-salvagwardji stabbiliti bi 
qbil mal-Artikolu 11(i).
2a. F'każ li l-Kummissjoni tressaq 
opinjoni skont il-paragrafu 2, l-Istat 
Membru relevanti għandu jkollu tliet 
xhur biex jimmodifika l-miżuri tagħhom 
sabiex dawn isiru kompatibbli ma' u biex 
jilħqu l-objettivi tal-pjan multiannwali.
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2b. F'każ li Stat Membru jonqos milli 
jimmodifika l-miżuri tiegħu skont il-
paragrafu 2a, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati bi 
qbil mal-Artikolu 55 sabiex tispeċifika l-
miżuri ta' konservazzjoni għas-sajd 
koperti mill-pjan multiannwali. 

3. Il-miżuri ta’ konservazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni għandu jkollhom l-għan 
li jiżguraw li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri 
stipulati fil-pjan multiannwali.Mal-
adozzjoni tal-att delegat mill-Kummissjoni, 
il-miżuri tal-Istati Membri għandhom 
jieqfu milli jkunu effettivi

3. Il-miżuri ta’ konservazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni għandu jkollhom l-għan 
li jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi u l-miri 
stipulati fil-pjan multiannwali.Mal-
adozzjoni tal-att delegat mill-Kummissjoni, 
il-miżuri tal-Istati Membri għandhom 
jieqfu milli jkunu effettivi

3a. Qabel l-adozzjoni ta' kwalunkwe att 
iddelegat bi qbil mal-Artikolu 55, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kunsilli Konsultattivi relevanti u l-ICES 
u/jew l-STEFC dwar l-abbozz tal-miżuri li 
għandhom jiġu akkumpanjati 
b'memorandhum ta' spjegazzjoni.

Or. en

Emenda 41
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 1628, 
1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, paragrafi 1 u 2

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri tekniċi Miżuri tekniċi

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

1. F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont
l-Artikolu  4 l-Istati Membri jistgħu
jingħataw is-setgħa li jadottaw miżuri, 
f'konformità ma' dak il-qafas, li 
jispeċifikaw il-miżuri tekniċi applikabbli 
għal bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom 
fir-rigward ta' stokkijiet fl-ilmijiet tal-
Unjoni li għalihom ġew allokali 
opportunitajiet tas-sajd. L-Istati Membri 
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miżuri tekniċi: għandhom jiżguraw li tali miżuri tekniċi:
(a) huma kompatibbli mal-għanijiet
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

(a) huma kompatibbli mal-objettivi
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

(b) huma kompatibbli mal-għanijiet
stabbiliti f'miżuri adottati skont l-
Artikolu 14;

(b) huma kompatibbli mal-objettivi
stabbiliti f'miżuri adottati skont l-
Artikolu 14;

(c) jilħqu b'mod effettiv l-għanijiet stipulati 
f'miżuri adottati skont l-Artikolu 14; kif 
ukoll

(c) jilħqu b'mod effettiv l-objettivi stipulati 
f'miżuri adottati skont l-Artikolu 14; kif 
ukoll

(d) mhumiex inqas stretti minn dawk li 
jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(d) mhumiex f'kunflitt ma' u m'humiex
inqas stretti minn dawk li jeżistu fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

1a. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ma’ xulxin biex jiżguraw l-
adozzjoni ta’ miżuri kompatibbli li jilħqu 
l-objettivi stabbiliti fl-oqfsa tal-miżuri 
tekniċi u għandom jikkoordinaw dawn il-
miżuri ma’ xulxin. Għal dan l-iskop, l-
Istati Membri, fejn ikun prattiku u xieraq, 
għandhom jużaw strutturi u mekkaniżmi 
istituzzjonali reġjonali eżistenti, inklużi 
dawk fil-qafas tal-Konvenzjonijiet tal-
Ibħra Reġjonali, li jkopru ż-żona jew 
attività tas-sajd relevanti.
1b. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lill-Kunsilli Konsultattivi u l-
ICES u/jew l-STECF dwar abbozz tal-
miżuri akkumpanjat b'memorandum ta’ 
spjegazzjoni. Tali abbozzi għandhom, fl-
istess ħin, jiġu notifikati lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra li jikkondividu 
l-attività tas-sajd. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jinvolvu f’din il-konsultazzjoni, fi stadju 
bikri u b’mod miftuħ u trasparenti, 
partijiet ikkonċernati oħra relevanti taż-
żona tas-sajd ikkonċernata, biex jiġu 
identifikati l-opinjonijiet u l-proposti tal-
partijiet relevanti kollha waqt it-tfassil tal-
miżuri ppjanati.
1c. L-Istati Membri jqisu kif jixraq l-
opinjonijiet preżentati mill-Kunsilli 
Konsultattivi rilevanti u l-ICES u/jew l-
STECF u, meta l-miżuri finali adottati 
jiddevjaw minn dawn l-opinjonijiet, 
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jipprovdu spjegazzjonijiet dettaljati li 
jinkludu r-raġunijiet għalfejn ikunu qed 
jiddevjaw.
1d. Meta l-Istati Membri jkunu jixtiequ 
jemendaw il-miżuri adottati, japplikaw 
ukoll il-paragrafi 1a sa 1c.
1e. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-
proċedura li għandha tiġi segwita għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 1a sa 1c, 
sabiex jiġi żgurat li l-miżuri adottati jkunu 
koerenti, ikkoordinati fil-livell reġjonali u 
bi qbil mal-qafas stabbilit tal-miżuri 
tekniċi. Dawk il-linji gwida jistgħu wkoll 
jidentifikaw jew jistabbilixxu oqfsa 
amministrattivi, bħal Gruppi ta' Ħidma 
Reġjnonali dwar is-Sajd, sabiex 
jorganizzaw fil-prattika l-kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri, partikolarment fid-
dawl tal-promozzjoni u l-iffaċilitar tal-
adozzjoni tal-miżuri minn kull wieħed 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 42
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 139, 1759, it-tieni subparagrafu

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika ta' miżuri tekniċi mill-Istati 
Membri

Notifika ta' miżuri tekniċi mill-Istati 
Membri

L-Istati Membri li jadottaw miżuri tekniċi
skont l-Artikolu 21 għandhom jinnotifikaw
dawn il-miżuri lill-Kummissjoni, Stati 
Membri oħra interessati u lill-Kunsilli 
Konsultattivi rilevanti.

L-Istati Membri li jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni skont l-Artikolu 21(1)
għandhom jippubblikaw tali miżuri u
jinnotifikaw b'dawn il-miżuri lill-
Kummissjoni, lil Stati Membri oħra 
interessati u lill-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti.
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Or. en

Emenda 43
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 140, 1755, 1756, 1758, 1759 il-paragrafi 3 
u 4, l-ewwel subparagrafu

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valutazzjoni Valutazzjoni
Il-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe żmien 
tevalwa l-kompatibbiltà u l-effikaċja tal-
miżuri tekniċi adottati mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 21.

1. Il-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe 
żmien tevalwa l-kompatibbiltà u l-effikaċja 
tal-miżuri ta' konservazzjoni adottati mill-
Istati Membri skont l-Artikolu 21 u 
għandha, fi kwalunkwe każ, tivvaluta u 
tirraporta dwar l-istess mill-inqas darba 
kull tliet snin jew skont kemm ikun 
meħtieġ mill-qafas tal-miżuri tekniċi 
relevanti.

1a. Bi qbil mad-Direttiva 2007/2/KE, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'aċċess u d-drittijiet tal-
utent fir-rigward tal-materjal imħejji u d-
data użata b'rabta mat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
konservazzjoni nazzjonali skont l-
Artikolu 19, għat-twettiq tal-kompiti 
tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-Politika Komuni tas-Sajd.
Fir-rigward tal-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali, għandhom 
japplikaw id-Direttiva 2003/4/KE u r-
Regolamenti 1049/2001/KE u 
1367/2006/KE.

Or. en

Emenda 44
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1687, 1752
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1b(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
kwalunkwe valutazzjoni magħmula skont 
dan l-Artikolu, u għandha tagħmel din l-
informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
billi tippubblikaha fuq il-websajts 
relevanti jew inkella billi tipprovdi ħolqa 
diretta għaliha. Għal dak li jirrigwarda l-
aċċess għal informazzjoni ambjentali,
għandhom japplikaw ir-Regolamenti 
1049/2001/KE u 1367/2006/KE.
1c. Kwalunkwe persuna fiżika jew legali
(a) li hi affettwata jew x'aktarx li tkun 
affettwata mid-deċiżjoni, jew
(b) li għandha biżżejjed interess fir-
rigward tad-deċiżjoni
Tali talba għandha ssir bil-miktub u fi 
żmien limitu li ma jaqbiżx is-sitt ġimgħat 
wara li tkun saret il-valutazzjoni. It-talba 
għandha tinkludi r-raġunijiet għar-
rieżami.
1d. Il-Kummissjoni għandha tqis 
kwalunkwe talba bħal din, sakemm din 
b'mod ċar ma tkunx sostanzjata. Il-
Kummissjoni għandha tiddikjara r-
raġunijiet tagħha f'risposta bil-miktub 
malajr kemm jista' jkun, imma mhux 
aktar tard minn 4 ġimgħat minn meta 
tasal it-talba.
1e. Meta l-Kummissjoni, minkejja li 
teżerċita d-diliġenza dovuta, ma tkunx 
tista' taġixxi f'konformità mal-paragrafu 
2, din għandha tinforma lill-persuna 
fiżika jew ġuridika li tkun għamlet it-talba 
malajr kemm jista' jkun u mhux aktar 
tard mill-perjodu msemmi f'dak il-
paragrafu, bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' 
azzjoni min-naħa tagħha u dwar meta 
għandha l-ħsieb li taġixxi.
Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi fi żmien 8 ġimgħat minn 
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meta tirċievi t-talba.
1f. L-interess ta' kwalunkwe 
organizzazzjoni mhux governattiva li 
tippromwovi l-protezzjoni ambjentali jew 
l-interessi ekonomiċi jew soċjali tas-
sajjieda u li tilqa' r-rekwiżiti skont l-
Artikolu 4d, għandha titqies suffiċjenti 
għall-iskopijiet tal-paragrafu 2 (ġdid 
a)(b).

Or. en

Emenda 45
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 1775, 
1776, 1777

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri default adottati taħt il-qafas tal-
miżuri tekniċi

Miżuri default adottati taħt il-qafas tal-
miżuri tekniċi

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
biex tispeċifika miżuri tekniċi koperti minn 
qafas ta' miżuri tekniċi, jekk l-Istati 
Membri awtorizzati biex jieħdu miżuri 
skont l-Artikolu 21 ma jinnotifikawx 
b'dawn il-miżuri lill-Kummissjoni fi żmien
tliet xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-
qafas ta' miżuri tekniċi.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
biex tispeċifika miżuri tekniċi koperti minn 
qafas ta' miżuri tekniċi, jekk l-Istati 
Membri awtorizzati biex jieħdu miżuri 
skont l-Artikolu 21 ma jinnotifikawx 
b'dawn il-miżuri lill-Kummissjoni, fi 
żmien il-perjodu stipulat fil-qafas ta' 
miżuri tekniċi jew, fin-nuqqas ta' dan fi 
żmien sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-
seħħ tal-qafas ta' miżuri tekniċi.

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri tekniċi, 
jekk il-miżuri tal-Istati Membri jitqiesu, 
abbażi ta' valutazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 23:

2. F'każ li l-Kummissjoni tikkunsidra li l-
miżuri ta' Stat Membru

(a) mhux kompatibbli mal-għanijiet
stipulati fil-qafas tal-miżuri tekniċi, jew

(a) mhux kompatibbli mal-objettivi
stipulati fil-qafas tal-miżuri tekniċi, jew

(b) li ma jilħqux l-għanijiet stipulati f’qafas (b) ma jissodisfawx l-objettivi stipulati 
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ta’ miżuri tekniċi bħal dan b’mod effettiv. f’qafas ta’ miżuri tekniċi bħal dan b’mod 
effettiv.

Din  għandha tinnotifika lill-Istat 
Membru dwar l-opinjoni tagħha fir-
rigward tal-miżuri, billi tagħti r-raġunijiet 
għalfejn il-Kummissjoni tqis li l-miżuri 
mhumiex kumpatibbli ma' jew li ma 
jissodisfawx l-objettivi stipulati fil-qafas 
ta' miżuri tekniċi.
2a. F'każ li l-Kummissjoni tressaq 
opinjoni skont il-paragrafu 2, l-Istat 
Membru rilevanti għandu jkollu tliet xhur 
biex jimmodifika l-miżuri tiegħu sabiex 
dawn isiru kompatibbli ma' u biex jilħqu 
l-objettivi tal-qafas ta' miżuri tekniċi.
2b. F'każ li Stat Membru jonqos milli 
jimmodifika l-miżuri tiegħu skont il-
paragrafu 2a, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati bi 
qbil mal-Artikolu 55 sabiex tispeċifika l-
miżuri tekniċi koperti mill-qafas ta' 
miżuri.

3. Il-miżuri tekniċi adottati mill-
Kummissjoni għandu jkollhom l-għan li 
jiżguraw li jintlaħqu l-għanijiet tal-qafas 
tal-miżuri tekniċi. Mal-adozzjoni tal-att 
delegat mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-
Istati Membri għandhom jieqfu milli jkunu 
effettivi.

3. Il-miżuri tekniċi adottati mill-
Kummissjoni għandu jkollhom l-għan li 
jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi tal-qafas 
tal-miżuri tekniċi. Mal-adozzjoni tal-att 
delegat mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-
Istati Membri għandhom jieqfu milli jkunu 
effettivi.

4a. Qabel l-adozzjoni ta' kwalunkwe att 
delegat bi qbil mal-Artikolu 55, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kunsilli Konsultattivi rilevanti, l-ICES u 
l-STEFC dwar l-abbozz tal-miżuri li 
għandhom jiġu kkumpanjati 
b'memorandhum ta' spjegazzjoni.

Or. en

Emenda 46
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1790, 1791
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex inaqqas 
l-effett tas-sajd fuq il-konservazzjoni ta’ 
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu bil-kundizzjoni li l-
Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw konservazzjoni u ġestjoni 
b'mod speċifiku għal dik iż-żona. Il-miżuri 
tal-Istat Membru għandhom ikunu 
kompatibbli mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 u mhux inqas stretti minn 
dawk li jeżistu fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex
jintlaħqu l-miri relatati ma’ riżorsi 
akkwatiċi ħajjin oħra u ż-żamma jew titjib 
tal-istatus ta’ konservazzjoni ta’
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu bil-kundizzjoni li l-
Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw konservazzjoni u ġestjoni 
b'mod speċifiku għal dik iż-żona jew li 
jindirizzaw b'mod speċifiku l-problema 
identifikata mill-Istat Membru 
kkonċernat. Il-miżuri tal-Istat Membru 
għandhom ikunu kompatibbli mal-objettivi
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 u mhux inqas 
stretti minn dawk li jeżistu fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 47
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stabbiliment tas-sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli

Stabbiliment tas-sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għal

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli sa mhux aktar tard mill-21 ta' 
Diċembru 2015 għall-bastimenti kollha 
tas-sajd b'tul globali ta' 12-il metru jew 
aktar li l-istokkijiet tal-ħut tagħhom ġew 
allokati opportunitajiet tas-sajd mill-
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Unjoni skont l-Artikolu 16.  L-Istati 
Membri għandhom jirriservaw 
allokazzjoni suffiċjenti għal bastimenti 
b'tul globali ta' inqas minn 12-il metru.

(a) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul 
globali ta' 12-il metru jew aktar; kif ukoll 
(b) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul 
globali ta' inqas minn 12-il metru 
b'irkaptu rmunkat. 
2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali 
ta' inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi 
oħra ta' rkaptu rmunkat u għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

2. L-istabbiliment ta’ sistema nazzjonali 
ta’ konċessjonijiet tas-sajd u l-
implimentazzjoni ta’ din is-sistema fil-
livell ta’ attivitajiet individwali tas-sajd 
għandu jitwettaq bi proċedura miftuħa, 
parteċipattiva u trasparenti.

Or. en

Emenda 48
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 1858, 
1860, 1863, 1865, 1871, 1877,  1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 
1945, 2018, 2023

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli

Allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd

1. Konċessjoni tas-sajd trasferibbli
għandha tistabbilixxi dritt għall-użu tal-
opportunitajiet individwali tas-sajd allokati 
skont l-Artikolu 29(1).

1. Konċessjoni tas-sajd għandha 
tistabbilixxi dritt għall-użu ta' parti 
definita tal-opportunitajiet individwali tas-
sajd allokati lill-Istat Membru.

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta’ kriterji trasparenti, għal kull stokk 
jew grupp ta’ stokkijiet li għalihom jiġu 
allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-
sajd miksuba taħt ftehimiet dwar is-sajd 

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd fuq il-bażi ta' 
kriterji ambjentali u soċjali ekwitabbli u
trasparenti, għal kull stokk jew grupp ta' 
stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom 
jiġu allokati opportunitajiet tas-sajd skont 
l-Artikolu 16.
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sostenibbli.
3. Għall-allokazzjoni ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli relatati ma' sajd 
imħallat, l-Istati Membri għandhom iqisu l-
kompożizzjoni probabbli tal-qbid tal-
bastimenti li jipparteċipaw f'dan it-tip ta' 
sajd. 

3. Għall-allokazzjoni ta' opportunitajiet ta' 
sajd relatati ma' sajd imħallat, l-Istati 
Membri għandhom iqisu l-kompożizzjoni 
probabbli tal-qabdiet tal-bastimenti li 
jipparteċipaw f'dan it-tip ta' sajd. 

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 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. Huma 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 fuq il-bażi ta' 
kriterji trasparenti u oġġettivi.

4a. Meta jallokaw konċessjonijiet tas-sajd, 
l-Istati Membri għandhom jużaw kriterji 
soċjali u ambjentali trasparenti u 
oġġettivi, bħall-impatt tal-konformità u l-
kontribuzzjoni fuq l-ekonomija lokali. 
Jistgħu wkoll jintużaw kriterji oħra bħal-
livelli storiċi ta' qabdiet. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jipprovdu inċentivi għal 
dawk il-bastimenti tas-sajd li jużaw 
irkaptu selettiv tas-sajd li jelimina l-
qabdiet aċċidentali jew li jużaw tekniki 
tas-sajd b'impatt ambjentali mnaqqas, 
inter alia b'konsum imnaqqas tal-enerġija 
jew ta' ħsara għall-ħabitat fi ħdan l-
opportunitajiet tas-sajd assenjati lilhom.

5. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli għal perjodu ta’ mill-inqas 
15-il sena, għall-fini tal-allokazzjoni mill-
ġdid ta' konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-
Istati Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ 
validità tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, huma jistgħu isejħu lura 
konċessjonijiet bħal dawn b’notifika ta’ 
mill-inqas 15-il sena. 

5. L-Istati Membri għandhom jallokaw il-
konċessjonijiet tas-sajd għal perjodu ta' 
mhux iktar minn 12-il sena.
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6. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b’avviż 
iqsar f’każ ta’ ksur serju stabbilit li jkun 
twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. 
Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu 
b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, b’effett 
immedjat.

6. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
konċessjonijiet tas-sajd b'avviż iqsar f'każ 
ta' ksur serju stabbilit li jkun twettaq mid-
detentur tal-konċessjonijiet. Sejħiet lura 
bħal dawn jistgħu jitħaddmu b’mod li 
jagħti l-effett sħiħ lill-Politika Komuni tas-
Sajd, il-prinċipju ta’ proporzjonalità u, fejn 
hu meħtieġ, b’effett immedjat.

6a. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu introdotti minn Stat Membru 
fuq bażi volontarja. Meta Stat Membru 
jdaħħal sistemi bħal dawn, għandu 
jillimita l-perjodu ta' validità. Fl-ebda 
ċirkostanza tali sistema m'għandha 
tapplika f'ilmijiet barra mill-Unjoni.

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 konċessjonijet tas-
sajd li ma jkunux intużaw fuq bastiment 
tas-sajd għal perjodu ta' tliet snin 
konsekuttivi.

7a. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-metodu 
ta' allokazzjoni magħżul.

Or. en

Emenda 49
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 
1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd

Allokazzjoni ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd

1. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
opportunitajiet individwali tas-sajd lil 
detentur ta' konċessjonijiet tas-sajd
trasferibbli, kif imsemmi fl-Artikolu 28, 

1. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
opportunitajiet individwali tas-sajd lil 
detentur ta' konċessjonijiet tas-sajd , kif 
imsemmi fl-Artikolu 28, fuq il-bażi tal-
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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.

opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istati 
Membri. L-Istati Membri huma liberi li 
jiddeterminaw id-dewmien tal-perjodu ta'
żmien li għalih ikunu qed jingħataw 
opportunitajiet ta' sajd, kif ukoll il-
frekwenza tal-allokazzjonijiet.

2. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
opportunitajiet tas-sajd li, abbażi tal-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli, jistgħu jiġu 
allokati lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-
bandiera tagħhom għal speċijiet li 
għalihom il-Kunsill ma jkunx stabbilixxa 
opportunitajiet tas-sajd.

2. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
opportunitajiet tas-sajd li, abbażi tal-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli, jistgħu jiġu 
allokati lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-
bandiera tagħhom għal speċijiet li 
għalihom il-Kunsill ma jkunx stabbilixxa 
opportunitajiet tas-sajd.

3. Il-bastimenti tas-sajd għandhom iwettqu 
attivitajiet tas-sajd biss meta jkollhom 
opportunitajiet individwali ta' sajd 
suffiċjenti sabiex ikopru l-qabda potenzjali 
kollha tagħhom. 

3. Il-bastimenti tas-sajd għandhom iwettqu 
attivitajiet tas-sajd biss meta jkollhom 
opportunitajiet individwali ta' sajd 
suffiċjenti sabiex ikopru l-qabda potenzjali 
kollha tagħhom. 

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
5% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 
għandhom jistabbilixxu għanijiet u kriterji 
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).

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
5% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 
għandhom jistabbilixxu għanijiet u kriterji 
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 kif stipulat fl-Artikolu 28(4). 

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 irkaptu tas-sajd 
selettiv li jelimina l-qabdiet aċċidentali 
mhux mixtieqa fi ħdan l-opportunitajiet ta' 
sajd assenjati lil dak l-Istat Membru.

6. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi 
għall-użu ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-
ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

6. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi 
għall-użu ta' opportunitajiet individwali 
tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-
ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

Or. en
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Emenda 50
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 
1963

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġistru ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli u ta’ opportunitajiet

individwali tas-sajd

Reġistru ta' opportunitajiet tas-sajd

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jżommu reġistru tal-konċessjonijiet tas-sajd
trasferibbli u tal-opportunitajiet 
individwali tas-sajd.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jżommu reġistru tal-konċessjonijiet tas-sajd 
u tal-opportunitajiet individwali tas-sajd, 
inkluż meta jkun xieraq il-konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli. Għandu jkun 
disponibbli pubblikament u mdaħħal fir-
reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 51
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1972, 1978

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli

imħassar

1. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu trasferiti kollha jew 
parzjalment ġewwa Stat Membru bejn 
detenturi eliġibbli ta’ konċessjonijiet bħal 
dawn.
2. Stat Membru jista' jawtorizza t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli lejn u mingħand Stati Membri 
oħra.
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3. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw it-
trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli billi jipprovdu għall-
kundizzjonijiet tat-trasferiment tagħhom 
abbażi ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi. 

Or. en

Emenda 52
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2004

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kiri ta' opportunitajiet individwali tas-
sajd

imħassar

1. L-opportunitajiet individwali tas-sajd 
jistgħu jiġu mikrija b’mod sħiħ jew 
parzjali ġewwa Stat Membru.
2. Stat Membru jista’ jawtorizza l-kiri ta’ 
opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u 
mingħand Stati Membri oħra. 

Or. en

Emenda 53
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2015, 2016, 2017

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 
mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 
mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 

konċessjonijiet tas-sajd 
1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
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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. 

skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd, 
jistgħu jiġu allokali lil bastimenti li jtajru l-
bandiera tiegħu, bi qbil mal-
Artikolu 28(4a)(ġdid). Huwa għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar il-metodu 
tal-allokazzjoni.

Or. en

Emenda 54
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 177, 1797, 2020, 2024

Proposta għal regolament
Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Regoli tranżizzjonali speċifiċi għall-Baħar 
Mediterran; Introduzzjoni ta' Sistema ta' 

Unitajiet ta' Ġestjoni Territorjali
1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta' unitajiet ta' ġestjoni territorjali 
(TMUs). F’tali każijiet, l-Istati Membri 
għandhom jiddelinjaw iż-żoni fl-ilmijiet 
territorjali tagħhom li fihom joperaw il-
bastimenti tas-sajd tagħhom, u 
jiddeterminaw liema bastimenti 
għandhom jiġu awtorizzati li joperaw fi 
ħdan kull tali żona. Meta jkunu qed 
jiddelinjaw iż-żoni tas-sajd tagħhom l-
Istati Membri għandhom jiddelinjaw 
kemm il-medda spazjali taż-żona tas-sajd 
bħala ħaġa sħiħa, kif ukoll il-
pożizzjonament taż-żoni tas-sajd protetti 
kollha u jimmiraw li jsostnu l-benefiċċji 
tat-tixrid miż-żoni tas-sajd imħarsa għad-
dententuri eliġibbli.
2. Dawk l-Istati Membri li jadottaw 
sistemi ta' TMUs għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni.
3. Sehem mhux trasferibbli tat-TMU, 
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espress bħala intitolamenti tal-utenti li 
jkunu delinjati spażjalment, limiti 
individwali fuq il-qabdiet, jew limiti 
individwali fuq l-isforz jew kwalunkwe 
kombinazzjoni ta’ dawn, għandu jiġi 
assenjat lill-kull detentur eliġibbli fit-
TMU, skont ir-rekwiżiti ta’ eliġibilità u 
kriterji oħra stabbiliti skont l-Artikoli 27, 
28 u 28a;
4. Dawk l-Istati Membri b'ilmijiet kostali 
fil-Mediterran għandhom jistabbilixxu 
TMUs għas-sajd Mediterranju tagħhom 
sa mhux aktar tard mill-2015. 
5. L-istabbiliment u l-implimentazzjoni 
tat-TMU għandhom jiġu appoġġjati 
finanzjarjament mill-Unjoni. L-Unjoni 
għandha wkoll tieħu miżuri biex tnaqqas
il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi 
negattivi possibbli tat-TMUs li jistgħu 
jinqalgħu.

Or. en

Emenda 55
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 2039, 
2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aġġustament tal-kapaċità tas-sajd Aġġustament tal-kapaċità tas-sajd
1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri, jekk u meta jkun 
neċessarju, għandhom idaħħlu miżuri 
sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-sajd tal-
flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ stabbli u 
sostenibbli bejn il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom skont l-
objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 2.

1a. Bil-għan li jintlaħaq l-objettiv 
speċifikat fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom imexxu valutazzjonijiet 
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annwali tal-kapaċità u jittrażmettu r-
riżultati lill-Kummissjoni sat-30 ta' Mejju 
ta' kull sena. Il-valutazzjonijiet tal-
kapaċità għandhom jinkludu analiżi tal-
kapaċità totali tal-flotta għal kull żona 
tas-sajd u għal kull taqsima tal-flotta fil-
ħin tal-valutazzjoni, u l-impatt tagħha fuq 
l-istokkijiet u fuq l-ekosistema tal-baħar 
aktar wiesgħa. Għandhom jinkludu wkoll 
analiżi tal-profitabilità fuq medda twila ta' 
żmien tal-flotta. Biex jiġi żgurat approċċ 
komuni għal valutazzjonijiet bħal dawn fl-
Istati Membri kollha, il-valutazzjonijiet 
għandhom isiru bi qbil mal-linji gwida 
tal-Kummissjoni għal analiżi mtejba tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-
opportunitajiet ta' sajd u għandha titqies 
ukoll il-profitabilità tal-flotta. Il-
valutazzjonijiet għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku.
1b. Jekk il-valutazzjonijiet juru 
diskrepanza bejn il-kapaċità tas-sajd u l-
opportunitajiet ta' sajd tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw fi żmien sena 
programm dettaljat, inkluża skeda taż-
żmien vinkolanti, għal kwalunkwe 
aġġustament meħtieġ tal-kapaċità tas-sajd 
tal-flotot tagħhom f’dawk li huma għadd 
ta’ bastimenti u l-karatteristiċi tagħhom, 
biex jiksbu bilanċ stabbli u sostenibbli 
bejn dik il-kapaċità tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.  Dan il-
programm għandu jiġi trażmess lill-
Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u 
lil Stati Membri oħra.
1c. Jekk ma tiġi pprovduta l-ebda 
valutazzjoni, jew jekk Stat Membru jkun 
mitlub jipprovdi programm biex inaqqas 
il-kapaċità u jonqos milli jagħmel dan, 
jew jekk Stat Membru jinqos milli 
jimplimenta l-programm, dan jirriżulta 
f'interruzzjoni tal-għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni lil dak l-Istat Membru taħt il-
Politika Komuni tas-Sajd.
Bħala l-aħħar soluzzjoni u unikament 
jekk ikun hemm dewmien fit-teħid ta' 
dawn il-passi ta' sentejn jew iktar, il-
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Kummissjoni tista' tissospendi l-
opportunitajiet ta' sajd tat-taqsimiet tal-
flotta kkonċernati.  

2. M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ 
mill-flotta sostnut minn għajnuna pubblika 
skont il-qafas tal-Fond Ewropew għas-Sajd 
għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-
2013 sakemm ma jkunx hemm qabel l-
irtirar tal-liċenzja tas-sajd u l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd.

2. M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ 
mill-flotta sostnut minn għajnuna pubblika 
skont il-qafas tal-Fond Ewropew għas-Sajd 
għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-
2013 sakemm ma jkunx hemm qabel l-
irtirar tal-liċenzja tas-sajd u l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd.

3. Il-kapaċità tas-sajd li tikkorrispondi 
għall-bastimenti tas-sajd irtirati b'għajnuna 
pubblika m'għandhiex tiġi sostitwita.

3. Il-kapaċità tas-sajd li tikkorrispondi 
għall-bastimenti tas-sajd irtirati b'għajnuna 
pubblika m'għandhiex tiġi sostitwita.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

Or. en

Emenda 56
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2066, 2067

Proposta għal regolament
Artikolu 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34a
Skema ta’ dħul/ħruġ

L-Istati Membri għandhom jiġġestixxu d-
dħul fil-flotot tagħhom u l-ħruġ mill-flotot 
tagħhom b’tali mod li d-dħul fil-flotta ta’ 
kapaċità ġdida mingħajr għajnuna 
pubblika jiġi kkumpensat billi qabel jiġi 
rtirat mingħajr għajnuna pubblika tal-
inqas l-istess ammont ta’ kapaċità.

Or. en
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Emenda 57
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2025, 2062, 2063

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun strettament suġġetta għall-limiti 
massimi tal-kapaċità tas-sajd stipulati fl-
Anness II. 

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.
3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

2. Sat-30 ta' Diċembru tas-sena ta' wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
temenda l-Anness II ta' dan ir-regolament 
u r-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) 2930/1986 li tiddefinixxi l-kapaċità 
fir-rigward ta' kwalunkwe parametru li 
jista' jitkejjel tal-bastiment, li jista' 
jaffettwa l-kapaċità ta' qabda tal-ħut tal-
bastiment.
Din id-definizzjoni ġdida għandha tqis il-
kriterji soċjali u ekonomiċi kif ukoll l-
isforzi ta' kontroll li jsiru min-naħa tal-
Istati Membri. F'din il-proposta, il-
kapaċità tal-flotta ta' kull Stat Membru 
għandha tkun maqsuma skont it-taqsimiet 
tal-flotta, inkluż: taqsima speċifika għal 
bastimenti li joperaw fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda lilhinn mill-ilmijiet tal-
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Komunità.

Or. en

Emenda 58
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 2091, 
2092, 2093

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġistri tal-flotot tas-sajd Reġistri tal-flotot tas-sajd
1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni 
tal-miżuri stabbiliti skont dan ir-
Regolament dwar il-karatteristiċi u l-
attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li 
jtajru l-bandiera tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni dwar is-sjieda, il-
karatteristiċi dwar il-bastiment u t-tagħmir 
u dwar l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom, 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-miżuri 
stabbiliti skont dan ir-Regolament u 
jippubblikaw din l-informazzjoni, filwaqt 
li jipproteġu d-data personali.

2. L-Istati Membri għandhom ipoġġu 
għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom iressqu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-flotot tas-sajd tal-Unjoni li jkun 
fih l-informazzjoni li tirċievi skont il-
paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-flotot tas-sajd tal-Unjoni li jkun 
fih l-informazzjoni li tirċievi skont il-
paragrafu 2.

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-Parlament Ewropew. Il-
Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
rekwiżiti tekniċi operattivi għall-
modalitajiet għat-trasmissjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2, 3 
u 4. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu
rekwiżiti tekniċi operattivi għall-
modalitajiet għat-trasmissjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2, 3 
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għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 56.

u 4. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 56.

Or. en

Emenda 59
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104 
u 2105

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 1 - parti introduttorja

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. Il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
isfruttament sostenibbli ta' riżorsi 
bijoloġiċi marittimi għandhom ikunu 
bbażati fuq l-aqwa informazzjoni 
disponibbli. Għal dan il-għan l-Istati 
Membri għandhom jiġbru dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
meħtieġa għal sajd ibbażat 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':

Or. en

Emenda 60
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2129, 2130, 2131

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika, inkluża data 
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tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna 
għal-laqgħat ta' koordinazzjoni. 

soċjoekonomika, għall-ġestjoni tas-sajd. 
Għal dan il-għan, huma għandhom jaħtru 
korrispondent nazzjonali u jorganizzaw 
laqgħa annwali ta' koordinazzjoni 
nazzjonali. Il-Kummissjoni u l-Parlament 
Ewropew għandhom jiġu infurmati bl-
attivitajiet ta' koordinazzjoni nazzjonali u 
jiġu mistiedna għal-laqgħat ta' 
koordinazzjoni.

Or. en

Emenda 61
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
l-attivitajiet tagħhom ta' ġbir tad-dejta ma' 
Stati Membri oħra fl-istess reġjun, u 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkoordinaw l-
azzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi li 
jkollhom sovranità jew ġurisdizzjoni fuq 
ilmijiet fl-istess reġjun. 

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw, f’kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, l-attivitajiet tagħhom ta' 
ġbir tad-dejta ma' Stati Membri oħra fl-
istess reġjun, u jagħmlu kull sforz sabiex 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma' 
pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew 
ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

Or. en

Emenda 62
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2147, 2149, 2163

Proposta għal regolament
Artikolu 37 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi xjentifiċi konsultattivi
37a. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lil korpi xjentifiċi adegwati f’intervalli 
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regolari dwar kwistjonijiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-konservazzjoni u l-ġestjoni 
tar-riżorsi marittimi, inklużi 
kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi, ekonomiċi, 
ambjentali, soċjali u tekniċi, filwaqt li 
titqies il-ġestjoni adegwata ta' fondi 
pubbliċi, bl-objettiv li jiġi evitat irduppjar 
tax-xogħol minn korpi xjentifiċi 
differenti.

Or. en

Emenda 63
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 2158

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programmi ta' riċerka Programmi ta' riċerka
1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' data
xjentifika tas-sajd u tal-akkwakultura, ta' 
riċerka u ta' innovazzjoni. Huma 
għandhom jikkoordinaw il-ġbir tad-data
tas-sajd, ir-riċerka u l-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom ma' Stati Membri 
oħra b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni fil-kuntest ta' oqfsa ta' 
riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni, u fejn 
ikun xieraq jinvolvu l-Kunsilli 
Konsultattivi rilevanti l-oħra.

Or. en

Emenda 64
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 2160
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Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
disponibbiltà ta' kompetenzi u riżorsi 
umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-
proċess konsultattiv xjentifiku.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
disponibbiltà ta' kompetenzi u riżorsi 
umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-
proċess konsultattiv xjentifiku 
b'involviment tal-partijiet interessati 
xjentifiċi rilevanti.

Or. en

Emenda 65
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emendi 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 
2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettivi Objettivi
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 
fl-Artikoli 2 u 3.

1. Bl-għan li tiżgura sfruttament u 
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
marittimi, l-Unjoni għandha tippromwovi 
l-implimentazzjoni effettiva tal-istrumenti 
u r-regolamenti internazzjonali dwar is-
sajd, u tappoġġja l-attivitajiet ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd, fosthom l-organizzazzjonijiet 
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (ORĠS) 
b'mod konformi mal-impenji
internazzjonali, l-obbligi u l-għanijiet tal-
politika, u konsistenti mal-għanijiet 
stipulati fl-Artikoli 2, 3 u 4 ta' dan ir-
regolament u ta' politiki oħra tal-UE.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd u l-RFMOs għandha 
tkun ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 

2. B’mod partikolari l-Unjoni għandha:
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jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

(a) tappoġġja b'mod attiv, tippromwovi u 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-aqwa 
għarfien xjentifiku disponibbli u tkun
konformi mal-Liġi tal-Unjoni; għandha 
tippromwovi miżuri biex tiżgura li r-
riżorsi tas-sajd jinżammu f'konsistenza 
mal-objettivi tal-Artikolu 2, b'mod 
partikolari mal-paragrafu (2) u ml-
paragrafu 4(b) tiegħu. Hija għandha 
tippromwovi wkoll l-istabbiliment u t-
tisħiħ tal-kumitati ta’ konformità tal-
RFMO, reviżjonijiet perjodiċi 
indipendenti tal-prestazzjonijiet u 
azzjonijiet xierqa ta’ rimedju, inklużi 
sanzjonijiet dissważivi u effettivi li jeħtieġ 
li jiġu applikati b’mod trasparenti u 
nondiskriminatorju.
(b) ittejjeb il-koerenza politika tal-
inizjattivi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-attivitajiet ambjentali, ta' 
żvilupp u kummerċjali.
(c) tippromwovi u tappoġġja, fl-isferi 
internazzjonali kollha, l-azzjoni meħtieġa 
biex jiġi eradikat is-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux regolat (IUU). Għal 
dan il-għan, hija għandha tiżgura li l-
ebda prodotti ġejjin minn attivitajiet tas-
sajd IUU ma jidħlu fis-suq tal-UE; 
tikkontribwixxi għalhekk f'attivitajiet ta' 
sajd sostenibbli li huma ekonomikament 
vijabbli u jippromwovu l-impjiegi fl-
Unjon.
(d) tinkoraġġixxi u tieħu parti attiva fi 
sforzi internazzjonali konġunti biex tiġi 
miġġielda l-piraterija fuq il-baħar, bil-
ħsieb li tiġi żgurata s-sikurezza tal-ħajja 
umana u jiġi pprevenut l-isfrattar tal-
attivitajiet tas-sajd marittimi.
(e) tippromwovi implimentazzjoni effettiva 
ta' strumenti u regolamenti 
internazzjonali dwar is-sajd
(f) tiżgura li l-attivitajiet ta' sajd lilhinn 
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mill-ilmijiet tal-Unjoni jkunu bbażati fuq 
l-istess prinċipji u standards applikabbli 
għall-ilmijiet tal-Unjoni, filwaqt li 
tippromwovi l-applikazzjoni tal-istess 
prinċipji u standards applikati fl-ilmijiet 
fl-ilmijiet tal-Unjoni min-naħa tal-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs).

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiku fl-RFMOs u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. en

Emenda 66
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 195, 2186, 2187, 2188, 2190

Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Unjoni għandha trawwem rabtiet ta' 
kooperazzjoni bejn l-RFMOs biex tallinja, 
tarmonizza u twessa' l-qafas għal azzjoni 
multilaterali u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien xjentifiku u ta' pariri fl-RFMOs 
u f'organizzazzjonijiet internazzjonali u 
taderixxi ma' rakkomandazzjonijiet li 
jirriżultaw minn dan.

Or. en

Emenda 67
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2193, 2195
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Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità ma' dispożizzjonijiet 
internazzjonali

Konformità ma' dispożizzjonijiet 
internazzjonali

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri, 
speċjalment dawk dwar il-ġlieda kontra s-
sajd illegali, mhux rapportat u mhux 
regolat, adottati minn dawn l-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
żgurat li l-miżuri adottati minn dawn l-
organizzazzjonijiet internazzjonali jiġu 
rispettati bis-sħiħ.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konformità tal-operaturi tagħhom mal-
miżuri msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.

Or. en

Emenda 68
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2214, 2215, 2216

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata b’mod ċar 
u trasparenti abbażi tal-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli u informazzjoni 
rilevanti skambjata bejn l-Unjoni u l-pajjiż 
terz dwar l-isforz totali tas-sajd fuq l-
istokkijiet affettwati mill-flotot kollha, 
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fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd 
jibqgħu ('l fuq mil-livelli kapaċi li 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli).

Or. en

Emenda 69
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229, 2230

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ftehim dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandu jinkludi:
(a) Rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju 
ta’ limiti fuq l-aċċess għar-riżorsi li huma 
ppruvati xjentifikament li huma żejda 
għall-Istat tal-kosta, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-UNCLOS;
(b) Klawsola li tipprojbixxi l-għoti ta' 
kundizzjonijiet iktar favorevoli bejn il-
flotot differenti li jistadu f'dawk l-ilmijiet 
minn dawk mogħtija mill-atturi 
ekonomiċi tal-Unjoni, fir-rispett għall-
konservazzjoni, l-iżvilupp u l-ġestjoni ta' 
riżorsi kif ukoll ta' ftehimiet finanzjarji, 
tariffi u drittijiet oħra, b'rabta mal-ħruġ 
ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd;
(c) Klawsola ta' kundizzjonalità li 
tirrikjedi r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem 
bi qbil mal-ftehimiet internazzjonali dwar 
id-drittijiet tal-bniedem;
(d) Klawsola ta' esklussività.

Or. en

Emenda 70
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
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Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 198, 2223, 2226, 2228

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
u ftehimiet dwar aċċess reċiproku 
għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-
sajd tal-UE jistgħu joperaw fl-ilmijiet tal-
pajjiż terz li miegħu jkun ġie konkluż 
ftehim biss jekk ikollhom awtorizzazzjoni 
tas-sajd, li tkun inħarġet skont proċedura 
miftiehma miż-żewġ partijiet tal-ftehim.

Or. en

Emenda 71
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 199, 2224

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-bastimenti li jġorru l-bandiera tal-
UE u li temporanjament ħarġu mir-
reġistru ta' Stat Membru biex ifittxu 
opportunitajiet ta' sajd band'oħra 
m'għandhomx jitħallew jibbenefikaw -
għal perjodu ta' 24 xhar mill-
opportunitajiet ta' sajd taħt is-SFA 
(Ftehim dwar Sajd Sostenibbli) jew il-
protokolli fis-seħħ fil-waqt li jkunu ħallew 
ir-reġistru, f'każ li jerġgħu jirritornaw fir-
reġistru tal-UE; l-istess għandu japplika 
għal bdil temporanju tal-bandiera waqt is-
sajd taħt RFMOs.

Or. en
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Emenda 72
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2250, 2251, 2252

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Promozzjoni tal-akkwakultura sostenibbli

Or. en

Emenda 73
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 2286

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li ħsieb li tiġi promossa s-
sostenibbiltà, jingħata kontribut għas-
sigurtà tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, sal-
2013 il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

1. Bil-ħsieb li ħsieb li tiġi promossa s-
sostenibbiltà, jingħata kontribut għas-
sikurezza u l-provvista tal-ikel, it-tkabbir u 
l-impjiegi, sal-2013 il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi linji gwida strateġiċi 
mhux vinkolanti tal-Unjoni dwar 
prijoritajiet u miri komuni għall-iżvilupp 
tal-attivitajiet tal-akkwakultura sostenibbli. 
Linji gwida strateġiċi bħal dawn 
għandhom jiddifferenzjaw bejn, minn 
banda, akkwakultura żgħira u ta' daqs 
medju, u mill-banda l-oħra, 
akkwalkultura fuq skala industrijali, u 
għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-bidu 
rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti madwar 
l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
pjanijiet strateġiċi nazzjonali multiannwali 
u għandhom jimmiraw lejn:

Or. en
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Emenda 74
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 2289, 
2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punti a, b, c, d – u paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-
iżvilupp u l-innovazzjoni tagħha;

(a) Is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-
settur u t-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi fil-livell Ewropew;

(b) l-inkoraġġiment tal-attività 
ekonomika;

(b) L-integrazzjoni ta’ attivitajiet tal-
akkwakultura f'politiki oħra, bħall-
politiki taż-żoni kostali, strateġiji tal-
baħar u linji gwida għall-ippjanar tal-
ispazju tal-baħar, l-implimentazzjoni tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma u l-politika 
ambjentali.

(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;
(d) kondizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pjan strateġiku nazzjonali 
multiannwali għall-iżvilupp ta’ attivitajiet 
ta’ akkwakultura fuq it-territorju 
tagħhom sal-2014.

2. L-UE għandha tappoġġja l-produzzjoni 
u l-konsum tal-prodotti tal-akkwakultura 
Ewropea sostenibbli permezz ta’: 

(a) twaqqif ta' kriterji kwalitattivi 
trasparenti u ġenerali għall-akkwakultura 
sal-2014 biex jiġu valutati u minimizzati l-
impatti ambjentali tal-attivitajiet ta'
akkwakultura u ta' biedja;
(b) l-iżgurar li l-provvisti jaslu għand il-
konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli;
(c) it-tfassil ta' regoli dwar it-traċċabilità, 
is-sikurezza u l-kwalità ta' prodotti tal-
akkwakultura tal-UE u importati, permezz 
ta' mmarkar jew ittikkettar adegwati kif 
stabbilit fl-Artikolu 42 tar-Regolament 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq 
tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura 
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[In-Nru tar-Regolament għad irid jiġi 
definit mill-ġuristi lingwisti];

Or. en

Emenda 75
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2345, 2347, 2349

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
dwar l-akkwakultura u s-sajd fl-ilmijiet 
interni skont l-Artikolu 52.

Or. en

Emenda 76
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istabbiliment ta' sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(e) L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
istabbiliment ta' sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, inkluż l-iffriżar 
ta’ fondi mill-Fond Ewropew Marittimu u 
tas-Sajd (FEMS); il-proporzjon tal-kost-
benefiċċju u l-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Or. en

Emenda 77
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 
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2425, 2427, 2428, 2429, 2430

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni għall-kosti ta’ kontroll, 
spezzjoni u infurzar

Kontribuzzjoni għall-kosti ta’ kontroll, 
spezzjoni u infurzar

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li d-
detenturi ta' liċenzja tas-sajd għal 
bastimenti tas-sajd b'tul globali ta' 12-il 
metru jew aktar li jtajru l-bandiera 
tagħhom jikkontribwixxu b'mod 
proporzjonali għall-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tas-sistema ta' kontroll 
tas-sajd tal-Unjoni.

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-
operaturi tagħhom jikkontribwixxu b'mod 
proporzjonali għall-ispejjeż operattivi tal-
implimentazzjoni tas-sistema ta' kontroll 
tas-sajd tal-Unjoni u l-ġbir tad-data.

Or. en

Emenda 78
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 2431, 2432, 2434, 2435

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Tista' tingħata għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni sabiex tikkontribwixxi għall-kisba 
tal-għanijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali fit-tul stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3. L-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
m’għandhiex tappoġġja operazzjonijiet li 
jostakolaw is-sostenibbiltà u l-
konservazzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar, il-bijodiversità, il-ħabitats u l-
ekosistemi.

Or. en
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Emenda 79
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Proposta għal regolament
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja 
lill-Istati Membri

Kundizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja 
lill-Istati Membri

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

1. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-
Istati Membri għandha tkun trasparenti u 
kundizzjonali fuq il-konformità mar-regoli 
tal-Politika Komuni tas-Sajd u mad-
direttivi ambjentali msemmija fl-
Artikolu 12, kif ukoll l-applikazzjoni tal-
prinċipju prekawzjonarju mill-Istati 
Membri 

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 u l-atti legali u miżuri oħra 
msemmija fl-ewwel paragrafu u 
b'applikazzjoni tal-prinċipju 
prekawzjonarju għandu jwassal 
immedjatament 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. 
Għandha tiġi stabbilita metodoloġija li 
tinkludi objettivi, indikaturi u miżuri 
omoġeni u trasparenti għall-Istati Membri 
kollha.

Or. en

Emenda 80
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 
2451, 2452, 2453, 2454
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Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja 
lill-operaturi

Kundizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja 
lill-operaturi

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 min-naħa tal-operaturi mar-
regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u mal-
atti legali nazzjonali bbażati fuq id-
direttivi ambjentali msemmija fl-
Artikolu 12. L-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni m’għandhiex tingħata lil 
operazzjoni li tostakola s-sostenibbiltà u l-
konservazzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar, il-bijodiversità, il-ħabitats u l-
ekosistemi.

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 u tal-atti legali 
msemmija fl-ewwel paragrafu, 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, 
implimentati mill-Istat Membru,
għandhom ikunu dissważivi, effettivi u 
proporzjonati man-natura, il-firxa, id-
dewmien u r-ripetizzjoni tal-ksur serju.

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 jkun ġie kommess l-ebda ksur 
serju mill-operatur ikkonċernat, sa perjodu 
ta' mill-inqas 3 snin qabel id-data tal-
applikazzjoni għall-għajnuna finanzjarja 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 81
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464, 2465
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Proposta għal regolament
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kunsilli Konsultattivi Kunsilli Konsultattivi
1. Huma stabbiliti Kunsilli Konsultattivi 
għal kull qasam ta' kompetenza stipulat fl-
Anness III, sabiex jippromwovu 
rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet 
interessati kollha u sabiex jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikoli 2 u 3. 

1. Huma stabbiliti Kunsilli Konsultattivi 
għal kull qasam jew sfera ta' kompetenza 
stipulat fl-Anness III, sabiex jippromwovu 
rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet 
interessati kollha, skont l-Artikolu 54(1), u 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-
għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3. 

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 fir-rigward tal-emendi f'dak l-
Anness b'rabta mal-bidliet fl-oqsma ta' 
kompetenza jew sabiex toħloq oqsma ta' 
kompetenza ġodda għall-Kunsilli 
Konsultattivi jew biex toħloq Kunsilli 
Konsultattivi ġodda. 
3. Kull Kunsill Konsultattiv għandu 
jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu. 

3. Kull Kunsill Konsultattiv għandu 
jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Or. en

Emenda 82
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349, 2351

Proposta għal regolament
Artikolu 52 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'mod partikolari, il-Kunsilli 
Konsultattivi ġodda li ġejjin għandhom 
jiġu stabbiliti, bi qbil mal-Anness III:
(a) Kunsill Konsultattiv għar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, maqsum fi tliet taqsimiet 
għal kull wieħed mill-baċiri li ġejjin (l-
Atlantiku tal-Punent, l-Atlantiku tal-
Lvant u l-Oċean Indjan)
(b) Kunsill Konsultattiv għall-
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akkwakultura u s-sajd fl-ilmijiet interni 
(c) Kunsill Konsultattiv għas-swieq 
(d) Kunsill Konsultattiv għall-Baħar l-
Iswed

Or. en

Emenda 83
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 
2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 
2495, 2496, 2497, 2499

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi

-1. Qabel l-adozzjoni ta' kwalunkwe 
proposta għal miżuri li għandhom jiġu 
adottati abbażi tal-Artikolu 43(2) tat-
TFUE, bħal pjanijiet multiannwali jew 
oqfsa ta' miżuri tekniċi, u għal miżuri li 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 
55, il-Kummissjoni għandha tfittex l-
opinjoni tal-Kunsilli Konsultattivi b'rabta 
b'mod speċifiku mas-sajd fiż-żona 
ġeografika kkonċernata. Dawn il-
konsultazzjonijiet għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju għall-
konsultazzjoni tal-ICES jew korpi 
xjentifiċi oħra adegwati.

1. Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi 1. 1. Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi 1.
(a) jissottomettu rakkomandazzjonijiet u 
suġġerimenti dwar kwistjonijiet relatati 
mal-ġestjoni tas-sajd u l-akkwakultura lill-
Kummissjoni jew lill-Istat Membru 
kkonċernat;

(a) jissottomettu rakkomandazzjonijiet u 
suġġerimenti dwar kwistjonijiet relatati 
mal-ġestjoni tas-sajd u l-aspetti 
soċjoekonomiċi u ta' konservazzjoni tas-
sajd u l-akkwakultura lill-Kummissjoni u
lill-Istat Membru kkonċernat;

(b) jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar problemi relatati mal-
ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura fil-

(b) jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar problemi relatati mal-
ġestjoni u l-aspetti soċjo-ekonomiċi u ta' 
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qasam ta' kompetenza tagħhom; konservazzjoni tas-sajd u, meta jkun 
xieraq, tal-akkwakultura fil-qasam jew 
sfera ta' kompetenza tagħhom u jipproponi 
soluzzjonijiet biex jingħelbu dawn il-
problemi;

(c) jikkontribwixxu, f'kooperazzjoni mill-
qrib max-xjenzati, għall-ġbir, il-forniment 
u l-analiżi tad-data neċessarja għall-
iżvilupp ta' miżuri ta' konservazzjoni.

(c) jikkontribwixxu, f'kooperazzjoni mill-
qrib max-xjenzati, għall-ġbir, il-forniment 
u l-analiżi tad-data neċessarja għall-
iżvilupp ta' miżuri ta' konservazzjoni.

(ca) joħorġu opinjonijiet dwar abbozzi ta’ 
miżuri ta' konservazzjoni kif deskritt fl-
Artikolu 17 u l-abbozz ta' miżuri tekniċi 
kif deskritt fl-Artikolu 21, u 
jippreżentawhom lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri li huma kkonċernati 
direttament mas-sajd jew il-qasam 
ikkonċernat;

2. Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-
Istat Membru kkonċernat, għandhom
iwieġbu fi żmien raġonevoli ta’ żmien 
għal kwalunkwe rakkomandazzjoni, 
suġġeriment jew informazzjoni riċevuti
skont il-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-
Istat Membru kkonċernat, għandhom iqisu 
l-opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet, 
suġġerimenti jew informazzjoni rċevuta 
mill-Kunsilli Konsultattivi skont il-
paragrafi -1 u 1 u għandhom iwieġbu 
għal tali tressiq sa mhux aktar tard minn 
30 jum ta' xogħol, u fi kwalunkwe każ 
qabel jiġu adottati l-miżuri finali. Meta l-
miżuri finali adottati jmorru kontra l-
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
suġġerimenti rċevuti mill-Kunsilli 
Konsultattivi skont il-paragrafi -1 u 1, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru 
kkonċernat għandhom jipprovdu 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għal 
tali diverġenza.

Or. en

Emenda 84
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 2503, 
2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522
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Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kompożizzjoni, funzjonament u ffinanzjar 
tal-Kunsilli Konsultattivi

Kompożizzjoni, funzjonament u ffinanzjar 
tal-Kunsilli Konsultattivi

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd.

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti minn:

(a) organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
l-operaturi tas-sajd u, meta jkun xieraq, 
tal-akkwakultura;
(b) gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd, pereżempju 
organizzazzjonijiet ambjentali u gruppi ta' 
konsumaturi.
Fir-rigward ta' (a) għandu jiġi żgurat li 
min iħaddem, is-sajjieda li jaħdmu għal 
rashom u l-impjegati kif ukoll id-diversi 
mestieri tas-sajd ikunu rappreżentati.
Rappreżentanti tal-amministrazzjonijiet 
nazzjonali u reġjonali b'interessi fis-sajd 
fiż-żona kkonċernata u riċerkaturi mill-
istituzzjonijiet ta’ riċerka xjentifika u tas-
sajd tal-Istati Membri u mill-
istituzzjonijiet xjentifiċi internazzjonali li 
jagħtu pariri lill-Kummissjoni għandhom 
jitħallew jipparteċipaw bħala osservaturi.
1a. Rappreżentanti tal-Kummissjoni u l-
Parlament Ewropew jistgħu jieħdu sehem 
fil-laqgħat tal-Kunsill Konsultattiv bħala 
osservaturi. Rappreżentanti tas-settur tas-
sajd u gruppi ta' nteress oħra minn pajjiżi 
terzi, inklużi rappreżentanti minn 
Organizzazzjonijiet Reġjonali tas-Sajd, li 
għandhom interess fis-sajd fiż-żona jew 
sajd kopert minn Kunsill Konsultattiv 
jistgħu jiġu mistiedna jieħdu sehem f'dak 
il-Kunsill Konsultattiv bħala osservaturi 
meta jiġu diskussi kwistjonijiet li 
jaffettwawhom.

2. Kull Kunsill Konsultattiv għandu jkun 2. Kull Kunsill Konsultattiv għandu jkun 
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magħmul minn assemblea ġenerali u 
kumitat eżekuttiv u għandu jadotta l-miżuri 
neċessarji għall-organizzazzjoni tiegħu u 
biex jiżgura t-trasparenza u r-rispett tal-
opinjonijiet kollha espressi.

magħmul minn assemblea ġenerali u 
kumitat eżekuttiv u għandu jadotta l-miżuri 
neċessarji għall-organizzazzjoni tiegħu u 
biex jiżgura t-trasparenza u r-rispett tal-
opinjonijiet kollha espressi.

3. Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu 
japplikaw għal għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni bħala korpi li qegħdin isegwu għan 
ta’ interess Ewropew ġenerali.

3. Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu 
japplikaw għal għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni bħala korpi li qegħdin isegwu għan 
ta’ interess Ewropew ġenerali.

4. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 fir-rigward tal-kompożizzjoni 
u l-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi.

4. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 fir-rigward tal-kompożizzjoni 
u l-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi
mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 u 
l-paragrafu 1a (ġdid).

Or. en

Emenda 85
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Proposta għal regolament
Artikolu 55a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 55a
Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati taħt dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom 
japplikaw, soġġetti għall-paragrafu 2, 
għal perjodu ta' sitt xhur.  In-notifika tal-
att delegat lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-
użu tal-proċedura ta’ urġenza.
2. Jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att 
delegat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 55(5). F'każ simili, il-
Kummissjoni għandha tirrevoka l-att 
mingħajr dewmien wara n-notifika tad-
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deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 86
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 2536

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Deċiżjoni (KE) Nru 2004/585 hija 
b'dan imħassra b'effett mid-dħul fis-seħħ 
tar-regoli adottati skont l-Artikoli 51(4) u 
52(4).

2. Id-Deċiżjoni (KE) Nru 2004/585 hija 
b'dan imħassra b'effett mid-dħul fis-seħħ 
tar-regoli adottati skont l-Artikolu 54(4).

Or. en

Emenda 87
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 54, 227, 2546, 2547, 2548

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KUNSILLI KONSULTATTIVI KUNSILLI KONSULTATTIVI
Isem tal-Kunsill 
Konsultattiv

Żona ta’ 
kompetenza 

Isem tal-Kunsill 
Konsultattiv

Żona ta’ 
kompetenza 

Il-Baħar Baltiku Iż-żoni tal-
ICES IIIb, IIIc u 
IIId

Il-Baħar Baltiku Iż-żoni tal-
ICES IIIb, IIIc u 
IIId

Il-Baħar 
Mediterran

L-ilmijiet 
Marittimi tal-
Mediterran tal-
Lvant tal-linja 
5°36' Punent

Il-Baħar 
Mediterran

L-ilmijiet 
Marittimi tal-
Mediterran tal-
Lvant tal-linja 
5°36' Punent

Il-Baħar tat- Iż-żoni tal- Il-Baħar tat- Iż-żoni tal-
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Tramuntana ICES IV u IIIa Tramuntana ICES IV u IIIa
L-ilmijiet tal-
Majjistral

Iż-żoni tal-
ICES V (eskluża 
Va u l-ilmijiet tal-
Unjoni biss ta' 
Vb), VI u VII

L-ilmijiet tal-
Majjistral

Iż-żoni tal-
ICES V (eskluża 
Va u l-ilmijiet tal-
Unjoni biss ta' 
Vb), VI u VII

L-ilmijiet tal-Lbiċ Iż-żoni tal-
ICES VIII, IX u 
X (ilmijiet 
madwar l-
Azores), u żoni 
tas-CECAF 
34.1.1, 34.1.2 u 
34.2.0 (ilmijiet 
madwar Madejra 
u l-Gżejjer 
Kanarji)

L-ilmijiet tal-Lbiċ Iż-żoni tal-
ICES VIII, IX u 
X (ilmijiet 
madwar l-
Azores), u żoni 
tas-CECAF 
34.1.1, 34.1.2 u 
34.2.0 (ilmijiet 
madwar Madejra 
u l-Gżejjer 
Kanarji)

L-istokkijiet 
pelaġiċi 
(stokkafixx, 
kavall, sawrell, 
aringa)

Il-kompetenza 
għaż-żoni kollha 
(esklużi l-Baħar 
Baltiku, il-Baħar 
Mediterran u l-
Akkwakultura)

L-istokkijiet 
pelaġiċi 
(stokkafixx, 
kavall, sawrell, 
aringa)

Il-kompetenza 
għaż-żoni kollha 
(esklużi l-Baħar 
Baltiku, il-Baħar 
Mediterran u l-
Akkwakultura)

Il-flotta tal-baħar 
internazzjonali/di
stanzi twal

L-ilmijiet kollha 
mhux tal-Unjoni 

L-akkwakultura L-akkwakultura, 
kif definita fl-
Artikolu 5

L-akkwakultura u 
Sajd fl-Ilmijiet 
Interni

L-akkwakultura, 
kif definita fl-
Artikolu 5 u l-
ilmijiet interni 
kollha tal-Istati 
Membri tal-
Unjoni Ewropea

Ir-reġjuni l-iktar 
imbiegħda, 
maqsuma fi tliet 
baċiri tal-baħar: 
Il-Punent tal-
Atlantiku, il-
Lvant tal-
Atlantiku, l-
Oċean Indjan

Iż-żoni ICES 
kollha li jkopru 
baħar madwar ir-
reġjuni l-iktar 
imbiegħda, 
partikolarment l-
Ilmijiet Marittimi 
tal-Gwadelup, il-
Gujana 
Franċiża, 
Martinique, il-
Gżejjer Kanarji, 
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l-Azores, 
Madejra u 
Reunion

Il-Kunsill tal-
Baħar l-Iswed

Is-subżona 
ġeografika tal-
GFCM kif 
iddefinita fir-
Riżoluzzjoni 
GFCM/33/2009/2

Kunsilli 
Konsultattivi tas-
Swieq

Żoni kollha tas-
suq

Or. en

Emenda 88
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda 
fil-produttività, standard xieraq tal-
għajxien għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, 
tiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-
provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli.

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal
sostenibilità ambjentali, ekonomika u 
soċjali fit-tul. Għandha tistabbilixxi regoli 
fir-rigward tat-traċċabilità, is-sikurezza u 
l-kwalità tal-prodotti importati tal-UE,
standard xieraq tal-għajxien għas-settur 
tas-sajd, sikurezza tal-ikel, swieq stabbli, 
tiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-
provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli.

Or. en

Emenda 89
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut.
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut.
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, sal-
2015, ir-rati ta' mortalità mis-sajd jiġu 
stabbiliti f'livelli li għandhom jippermettu 
lill-istokkijiet tal-ħut li jirkurpaw, sa 
mhux aktar tard mill-2020, f'livelli li 
huma kapaċi jipproduċu r-rendiment
massimu sostenibbli u biex l-istokkijiet 
kollha rkuprati jinżammu f'dan il-livell.
Fejn tkun disponibbli inqas informazzjoni 
xjentifika, dan jista' jitlob li jiġu applikati 
alternattivi għar-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 90
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu l-għodda ewlenija biex jiġi żgurat 
li, sal-2015, ir-rati ta' mortalità mis-sajd 
jiġu stabbiliti f'livelli li għandhom 
jippermettu lill-istokkijiet tal-ħut li 
jirkurpaw, sa mhux aktar tard mill-2020, 
f'livelli li huma kapaċi jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli u biex l-
istokkijiet kollha rkuprati jinżammu f'dan 
il-livell. Huwa biss impenn ċar u 
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vinkolanti lejn dawn id-dati li jista' 
jiżgura li tittieħed azzjoni immedjata u li l-
proċess ta' rkupru ma jiddewwimx 
ulterjorment. Għal dawk l-istokkijiet fejn 
għadu ma ġie adottat l-ebda pjan 
multiannwali, għandu jiġi żgurat li l-
Kunsill jaderixxi bis-sħiħ mal-objettivi 
tal-Politika Komuni tas-Sajd meta 
jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd għal 
dawn l-istokkijiet.

Or. en

Emenda 91
f'isem il-Gruppi S&D, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Għandu jittieħed kont tal-fatt li 
hemm diverġenzi kbar fis-sitwazzjonijiet 
tal-istokkijiet ta' ħut tal-Unjoni kollha. 
Filwaqt li għal bosta stokkijiet id-dati ta' 
rkupru stabbiliti f'dan ir-regolament 
huma relattivament faċli li wieħed 
jilħaqhom, għal oħrajn ikun meħtieġ 
tnaqqis pjuttost kbir fil-mortalità mis-sajd. 
Il-konsegwenzi soċjoekonomiċi negattivi 
ta' tali tnaqqis jiġġustifika dewmien fil-
miri msemmija hawn fuq f'xi każijiet 
speċifiċi. Għalhekk, il-pjanijiet 
multiannwali jistgħu jillimitaw tnaqqis fit-
TAC annwali sa 25 %, anke jekk aderenza 
stretta mal-objettivi msemmija hawn fuq 
ikun jeħtieġ tnaqqis ikbar. L-istess regola 
għandha tapplika għal stokkijiet li 
għadhom mhumiex koperti minn pjanijiet 
multiannwali. Dawn ir-regoli 
m'għandhomx japplikaw jekk l-istokkijiet 
ma jkunux jinsabu f'limiti bijoloġiċi 
siguri.

Or. en
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Emenda 92
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Pjanijiet multiannwali jista' jkun 
fihom ukoll dispożizzjonijiet li jillimitaw 
ċaqliq annwali tat-TAC ta' stokkijiet 
irkuprati sabiex jinħolqu kundizzjonijiet 
iktar stabbli għas-settur tas-sajd. Il-limiti 
eżatti għal dan iċ-ċaqliq għandu jissemma 
fil-pjanijiet multiannwali.

Or. en

Emenda 93
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) Deċiżjonijiet ta' ġestjoni b'rabta mal-
MSY (rendiment massimu sostenibbli) fis-
sajd imħallat għandhom iqisu d-
diffikultajiet tas-sajd tal-istokkijiet kollha 
f'sajd imħallat b'rendiment massimu 
sostenibbli fl-istess waqt, jekk pariri 
xjentifiċi jindikaw li jkun diffiċli li jsiru 
żidiet fis-selettività biex jiġu evitati l-
ispeċijiet "choke".  L-ICES u l-STECF 
għandhom jintalbu jipprovdu pariri dwar 
il-livelli adegwati f'tali ċirkostanzi.

Or. en
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Emenda 94
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 268, 269

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/2020, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020", b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/2020, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020", b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 95
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 272, 273, 274

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat.

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar dejjem għandu jkun 
ibbażat fuq l-approċċ prekawzjonarju, li 
għandu jiġi derivat mill-prinċipju 
prekawzjonarju msemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 191(2) tat-
Trattat, filwaqt li għandha dejjem titqies 
id-data xjentifika disponibbli.

Or. en
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Emenda 96
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 281, 282, 283, 284

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
għas-sajd ibbażat fuq l-ekosistema, biex 
jiġi żgurat li l-attivitajiet umani jkollhom 
impatt minimu fuq l-ekosistema marittima 
u biex jiġi żgurat li qabdiet mhux mixtieq 
jiġu evitati, minimizzati u, fejn ikun 
possibbli, eliminati, u li progressivament
il-qabdiet kollha jinħattu l-art.

Or. en

Emenda 97
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu l-livelli għolja preżenti ta' qabdiet 
mhux mixtieqa u li jiġi eliminat 
gradwalment l-iskartar tal-ħut. B’xorti 
ħażina, il-leġiżlazzjoni preċedenti ta’ 
sikwit obbligat lis-sajjieda jarmu riżorsi 
ta’ valur. Fil-fatt, l-iskartar jikkostitwixxi 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 



AM\921904MT.doc 91/94 PE500.589v02-00

MT

tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 98
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 8, 346, 347

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-obbligu li l-qabdiet kollha 
jinħattu l-art għandu jiġi introdott skont l-
attività tas-sajd b’mod individwali. Is-
sajjieda għandhom jitħallew ikomplu 
jiskartaw dawk l-ispeċijiet li għalihom l-
aqwa parir xjentifiku disponibbli jindika 
rata ta' sopravivenza għolja meta jiġu 
rilaxxati fil-baħar skont kondizzjonijiet 
definiti għal sajd partikolari.

Or. en

Emenda 99
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Sabiex l-obbligu li jinħattu l-art il-
qabdiet kollha u biex jittaffa l-effett ta' 
kompożizzjonijiet differenti tal-qabdiet 
annwali, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jittrasferixxu kwoti sa ċertu 
perċentwali.

Or. en
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Emenda 100
f'isem il-Gruppi S&D, EPP, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn
għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem.

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem. Kull Stat 
Membru jista' jiddeċiedi jekk jixtieqx 
jippermetti d-distribuzzjoni ħielsa tal-ħut 
imħatt l-art għal skopijiet benefiċi jew 
karitatevoli.

Or. en

Emenda 101
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 13, 458

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi introdotta. Sistema bħal 
din għandha tikkontribwixxi għall-
ħolqien ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet tas-sajd ta' Stat Membru. 
Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar huma 
ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-sajd 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
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għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti. 
Konċessjonijiet ta' sajd għandhom jiġu 
allokati abbażi, fost l-oħrajn, ta' kriterji 
ambjentali u soċjali. Għandhom ikunu l-
Istati Membri li jiddeċiedu jekk tali 
konċessjonijiet ta' sajd ikunux 
trasferibbli.

Or. en

Emenda 102
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 16, 415, 452, 453, 456

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali 
miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta'
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

(32) F'xi każijiet, l-Istati Membri għad 
iridu jieħdu miżuri speċifiċi sabiex il-
kapaċità tas-sajd tagħhom tiġi allinjata
mar-riżorsi disponibbli. Għalhekk, il-
kapaċità għandha tiġi vvalutata għal kull 
stokk u baċir tal-UE. Din il-valutazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq linji gwida 
komuni. Kull Stat Membru għandu jkun 
jista' jagħżel il-miżuri u strumenti li 
jixtieq jadotta biex inaqqas il-kapaċità 
eċċessiva ta' sajd.

Or. en

Emenda 103
f'isem il-Gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 506, 508, 510, 511, 512, 513
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Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi 
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sikurezza tal-ikel u l-
provvisti, it-tkabbir u l-impjieg fit-tul 
għaċ-ċittadini Ewropej u biex 
tikkontribwixxi għad-domanda dinjija 
dejjem tibker għal ikel akkwatiku.

Or. en

Emenda 104
f'isem il-Gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552, 555

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Jidher xieraq li l-Kummissjoni 
jkollha s-setgħa permezz ta' atti delegati li 
toħloq Kunsill Konsultattiv ġdid u biex 
timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-
rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-
Iswed.

(54) Fid-dawl tal-karatteristiċi speċifiċi 
tal-aktar reġjuni mbiegħda, tal-
akkwakultura u s-sajd fl-ilmijiet interni, 
tas-swieq u tal-Baħar l-Iswed, huwa
xieraq li jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv
għal kull wieħed minnhom.

Or. en


