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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika 
Komuni tas-Sajd
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0425),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C70198/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-28 ta’ Marzu 
20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ... 2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd, kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex għal darb'oħra tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha 
l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex igħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C …/Għadha mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C …/Għadha mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u 
l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar. 
Barra minn hekk, l-ambitu tal-Politika 
Komuni tas-Sajd jestendi fir-rigward ta' 
miżuri tas-suq u miżuri finanzjarji 
b'appoġġ għall-għanijiet tagħha, għar-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar 
u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, meta tali attivitajiet iseħħu 
fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-
ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu 
rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar u l-ġestjoni tas-sajd 
iffukata fuq dawn ir-riżorsi. Barra minn 
hekk, l-ambitu tal-Politika Komuni tas-
Sajd jestendi fir-rigward ta' miżuri tas-suq 
u miżuri finanzjarji b'appoġġ għall-
għanijiet tagħha, għall-attivitajiet tal-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar 
u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, meta tali attivitajiet iseħħu 
fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-
ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu 
rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

Or. en

Emenda 2
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 

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet ikunu sostenibbli u li 
dawn jiġu ġestiti b'tali mod li jkun 
konsisteni mal-mira għall-kisba ta’ 
ambjent tal-baħar b'saħħtu sabiex jiġu 
żgurati benefiċċji ambjentali ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
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jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

Or. en

Emenda 3
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, il-
livelli ta' popolazzjoni tal-istokkijiet 
maqbuda jitreġġgħu lura u jinżammu 
f'livelli ogħla minn dawk li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, jekk tul perjodu ta’ 
transizzjoni l-opportunitajiet tas-sajd 
ikunu jeħtieġu jitnaqqsu drastikament 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 



PE483.528v01-00 8/120 PR\892576MT.doc

MT

sostenibbli, għandhom jiġu applikati 
miżuri soċjali u finanzjarji adegwati, 
sabiex biżżejjed intrapriżi jinżammu attivi 
tul il-katina ta' produzzjoni, biex jinkiseb 
bilanċ aħjar bejn il-kapaċità tal-flotta u r-
riżorsi disponibbli meta jintlaħaq ir-
rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-għanijiet tal-Politika Komuni tas-
Sajd għandhom jinkisbu b'konformità 
mal-Artikoli 39 u 41 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
jirreferu għal approċċ ibbilanċjat għall-
użu tax-xogħol u għal koordinament 
effikaċi tat-taħriġ professjonali.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iż-żoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iż-żoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw u jistgħu jissaħħu biex 
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jingħata aċċess preferenzjali għal sajjieda 
fuq skala żgħira, artiġjanali jew tal-kosta.

Or. en

Emenda 7
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 biex jiġi eliminat l-
iskartar tal-ħut. Sfortunatament, il-
leġiżlazzjoni preċedenti spiss obbligat lis-
sajjieda jiskartaw riżorsi vulnerabbli. L-
iskartar tal-ħut 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 tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-obbligu ta’ ħatt tal-qabdiet kollha 
għandu jiġi introdott skont l-attività tas-
sajd b’mod individwali. Dan jippermetti l-
adozzjoni ta' pjanijiet multiannwali li 
jinkludu d-dispożizzjonijiet dettaljati 
kollha neċessarji għas-sajd ikkonċernat, 
qabel ma jidħol fis-seħħ l-obbligu ta’ ħatt 
tal-qabdiet kollha. Is-sajjieda għandhom 
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jitħallew ikomplu jiskartaw dawk l-ispeċi 
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 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 
jagħmlu użu mill-possibilità tat-
trasferiment ta' kwoti bejn is-snin 
("tfaddil u self") imsemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 
tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi 
kondizzjonijiet addizzjonali għal ġestjoni 
annwali ta' TACs u kwoti u fir-
regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li 
jistabbilixxi sistema ta' kontroll tal-
Komunità biex tkun żgurata l-konformità 
mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd2.
_______________
1 ĠU L 115, 09.05.1996, p.3.
2 ĠU L 343, 22.12.2009, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-ħut kollha maqbuda jeħtieġu jinħattu, is-sajjieda għandhom bżonn it-taħlita tajba ta’ 
kwota. F'sajd imħallat din it-taħlita ta’ kwota m'għandhiex tkun l-istess kull sena, 
għaldaqstant l-Istati Membri u s-sajjieda għandhom jadoperaw dawk id-dispożizzjonijiet 
eżistenti li jippermettu l-flessibilità.
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Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid jew tal-isforz 
tas-sajd li huma anqas mir-rati ta' 
mortalità tas-sajd li huma konsistenti 
mar-rendiment massimu sostenibbli 
(Fmsy). Jekk ma jkunx hemm biżżejjed 
dejta disponibbli, is-sajd għandu jiġi ġestit 
bl-użu tal-eqreb standards (proxy). F’każ 
ta’ qbid żejjed ta’ stokk tal-ħut, il-limiti ta' 
qbid jew tal-isforz tas-sajd għandhom jiġu 
ffissati f'livell li jippermetti lill-istokk 
jikber għal livelli ogħla minn dawk li 
huma kapaċi jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-Politika Komuni tas-Sajd 
għandha tiżgura li l-flotot u s-sajd kollu 
tal-Unjoni jikseb l-għanijiet definiti 
b’mod komuni. Madankollu, iċ-
ċirkostanzi uniċi fil-Baħar tal-
Mediterran, inkluż il-livell għoli ta' 
stokkijiet tal-ħut li jinsabu f'riskju ta' 
kollass, kif ukoll il-livell qawwi ta' sajd 
fuq skala żgħira u n-nuqqas ta' dejta 
xjentifika, jirrikjedu l-adozzjoni ta' 
approċċ immirat għal perjodu 
transizzjonali għall-Baħar tal-Mediterran 
bil-għan li jinkiseb sajd sostenibbli.
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Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) L-Unjoni għandha ssaħħaħ l-isforzi 
tagħha biex tikseb kooperazzjoni 
internazzjonali u immaniġġjar effikaċi 
tal-istokk fl-ibħra b'konfini kemm ma' 
pajjiżi tal-Unjoni u ukoll ma' dawk li 
mhumiex membri. Dan hu speċjalment il-
każ fir-rigward tal-Baħar l-Iswed fejn l-
Unjoni għandha tippromwovi l-ħolqien ta' 
Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni 
tas-Sajd għall-Baħar l-Iswed.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-
il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra 
kollha li jistadu b'irkaptu rmunkat. L-
Istati Membri jistgħu jeskludu bastimenti 
ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-
bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' 
konċessjonijiet tas-sajd legalment siguri u 
esklużivi tal-opportunitajiet annwali tas-
sajd ta' Stat Membru. Billi r-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
jistabbilixxu biss drittijiet għall-utent għal 
parti mill-opportunitajiet annwali tas-sajd 
ta' Stat Membru li jistgħu jiġu rtirati skont 
regoli stabbiliti.
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legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita sistema ċara dwar min għandu d-dritt għas-sajd. Sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd tkabbar ir-responsabilità u s-sjieda ta' kull sajjied individwali. It-
trasferibilità għandha tkun obbligatorja biss f'każ li Stat Membru jonqos milli jadatta l-
kapaċità tas-sajd tiegħu skont ir-riżorsi disponibbli.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu mikrija fost is-sajjieda 
attivi sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet 
tas-sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
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fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-ħolqien ta' 
mekkaniżmi mill-Istati Membri li jiżguraw 
aċċess limitat għar-riżorsi tas-sajd għal 
dawn il-flotot u għall-komunitajiet 
effettwati minnhom.

Or. en

Emenda 16
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. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u 
għandhom jiżguraw, permezz ta' 
valutazzjonijiet u aġġustamenti tal-livell 
tal-flotta, li jinkiseb l-allinjament tal-livell 
ta' attivitajiet ta' sajd speċifiċi.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) L-Istati Membri u l-Unjoni 
għandhom jipprovdu qafas ta' sigurtà 
soċjali adegwat għas-sajjieda li jkunu 
jridu jħallu s-settur f'każijiet fejn il-
kapaċità żejda tkun trid titnaqqas.

Or. en
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Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Il-konċessjonijiet tas-sajd 
għandhom ikunu trasferibbli fi Stat 
Membru jekk dak l-Istat Membru ma 
jkunx irnexxielu jallinja l-kapaċità tas-
sajd tiegħu skont ir-riżorsi disponibbli.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Sabiex titjieb il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi ġirien u biex jitjieb l-immaniġġjar 
ta' stokkijiet komuni, l-Unjoni għandha 
timmira li tikkonkludi ftehimiet ta' 
kooperazzjoni għal sajd sostenibbli ma' 
dawn il-pajjiżi. B'kuntrast mal-ftehimiet 
għas-sajd sostenibbli, dawn il-ftehimiet ta' 
kooperazzjoni m'għandhomx ikollhom l-
għan li jiksbu drittijiet tas-sajd għall-
bastimenti tal-Unjoni iżda għandhom 
jipprovdu finanzjament u appoġġ tekniku 
bi skambju għall-applikazzjoni tal-istess 
regoli ta' ġestjoni jew ta' oħrajn simili 
bħal dawk tal-Unjoni fil-pajjiż terz 
imsieħeb partikolari.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 42
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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 hi element importanti 
għas-sigurtà tal-ikel tal-Unjoni u teħtieġ 
approċċ ta' immaniġġjar partikolari. 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.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għandha tkun kundizzjonali fuq il-
konformità mill-Istati Membri u l-operaturi 
mal-Politika Komuni tas-Sajd. 
Għaldaqstant tali għajnuna finanzjarja 
għandha tiġi interrotta, sospiża jew korretta 
f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-
regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-
Istati Membri u ksur serju ta' dawk ir-regoli 
mill-operaturi.

(52) L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għandha tkun kundizzjonali fuq il-
konformità mill-Istati Membri u l-
operaturi, inkluż is-sidien tal-bastimenti,
mal-Politika Komuni tas-Sajd. 
Għaldaqstant tali għajnuna finanzjarja 
għandha tiġi interrotta, sospiża jew korretta 
f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-
regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-
Istati Membri u ksur serju ta' dawk ir-regoli 
mill-operaturi.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Id-djalogu mal-partijiet interessati (53) Id-djalogu mal-partijiet interessati, 
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kien essenzjali sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Politika Komuni tas-Sajd. Meta jitqiesu 
l-kundizzjonijiet differenti fl-ilmijiet tal-
Unjoni u ż-żieda fir-reġjonalizzazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd, il-Kunsilli 
Konsultattivi għandhom jippermettu lill-
Politika Komuni tas-Sajd li tibbenefika 
mill-għerf u l-esperjenza tal-partijiet kollha 
interessati.

inkluż l-imsieħba soċjali, kien essenzjali 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Politika 
Komuni tas-Sajd u għandu jissaħħaħ 
aktar fil-livelli lokali, nazzjonali u tal-
Unjoni. Meta jitqiesu l-kundizzjonijiet 
differenti fl-ilmijiet tal-Unjoni u ż-żieda 
fir-reġjonalizzazzjoni tal-Politika Komuni 
tas-Sajd, il-Kunsilli Konsultattivi 
għandhom jippermettu lill-Politika Komuni 
tas-Sajd li tibbenefika mill-għerf u l-
esperjenza tal-partijiet kollha interessati.

Or. en

Emenda 23
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) 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
u r-Reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha 
għall-adozzjoni tal-atti delegati, inkluż 
f'livell ta' esperti.

(56) Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa mal-partijiet interessati, inkluż l-
imsieħba soċjali, matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha għall-adozzjoni tal-atti 
delegati, inkluż f'livell ta' esperti.

Or. en
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Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Ir-Regolament (KE) 199/2008 tal-
25 ta’ Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni 
u l-użu ta' data [dejta] fis-settur tas-sajd u 
appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward 
tal-Politika Komuni tas-Sajd għandu jiġi 
revokat, iżda għandu jkompli japplika 
għall-programmi nazzjonali adottati 
għall-ġbir u l-ġestjoni ta' dejta għas-snin 
2011 – 2013.

imħassar

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ġestjoni tas-sajd immirati 
għal dawn ir-riżorsi; kif ukoll

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) it-tnaqqis, u fejn hu possibli, it-
tneħħija tal-impatti ambjentali tal-
attivitajiet tas-sajd.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun objettiv orizzontali għall-miżuri kollha meħuda skont il-PKS.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jkunu sostenibbli u jkunu 
immaniġġjati b'mod li jkun konsistenti 
mal-għan li jinkiseb ambjent tal-baħar 
b'saħħtu biex b'hekk jiġu pprovduti
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
sostenibbli fit-tul li jikkontribwixxu għall-
provvisti tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet ambjentali sostenibbli huma prekundizzjoni għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali sostenibbli fis-settur tas-sajd.

Emenda 29
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura, u 
għandha tiffissa rati ta' sfruttament għall-
istokkijiet kollha, bil-għan li tiżgura, li sal-
2015, il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
mistada 'l fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tas-sajd għandha l-għan li tikseb il-Bmsy sal-2015. L-istrument ewlieni għandu jiġi 
regolat skont rati ta' sfruttament korrispondenti.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi biex tikseb u żżomm status 
ambjentali tajjeb kif stipulat mid-Direttiva 
2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ambjent tal-baħar u mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/477/UE tal-1 ta' 
Settembru 2010 dwar l-istatus ambjentali 
tajjeb tal-ibħra1 u ta' leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni oħra.
_______________
1 ĠU L 232, 02.09.2010, p.14.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika: Il-PKS għandha tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-leġiżlazzjoni ambjentali.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Il-kapaċità żejda hi stimolu importanti għal sajd żejjed.

Emenda 33
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) gradwalment tiżgura li l-qbid kollu tal-
istokkijiet għal użu kummerċjali jinħatt l-
art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti għandha titmexxa f'paragrafu ġdid.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jimminimizza u fejn hu possibbli 
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jelimina l-qabdiet mhux mixtieqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imċaqalqa mill-paragrafu (a) u modifikata. Il-PKS għandha tgħin lis-sajjieda jevitaw il-
qabdiet sekondarji u mhux biss dawk ta’ stokkijiet kummerċjali.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal 
attivitajiet tas-sajd effiċjenti u sostenibbli
sabiex l-industrija tas-sajd terġa’ ssir 
ekonomikament vijabbli u kompetittiva;

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Parti 1 - artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq 
l-attivitajiet tas-sajd u tiżgura standards ta' 
xogħol imtejba għas-sajjieda, 
partikolarment permezz ta’ konformità 
mal-leġislazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà u 
permezz tad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet 
għan-negozjar kollettiv tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiżgura ġbir u ġestjoni sistematiċi u 
armonizzati tad-dejta.

(f) tiżgura ġbir tad-dejta sistematiku, 
armonizzat u mifrux mal-ekosistema 
kollha u ġestjoni tad-dejta trasparenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd teħtieġ dejta mifruxa mal-ekosistema 
kollha.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tkun 
immexxija mill-prinċipji ta' governanza 
tajba li ġejjin:

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-prinċipji ta' governanza tajba li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Parti 1 - artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-implimentazzjoni ta' valutazzjonijiet 
tal-impatt ambjentali;

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) parità bejn id-dimensjoni interna u 
esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
sabiex l-istandards u l-mekkaniżmi ta' 
infurzar applikati internament fl-Unjoni 
jiġu applikati wkoll esternament, meta 
jkun il-każ;

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) immaniġġjar trasparenti tad-dejta u t-
teħid ta' deċiżjonijiet bi qbil mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid tad-
deiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali ("il-Konvenzjoni 
ta' Aarhus"), approvata f'isem l-Unjoni 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2005/370/KE tas-17 ta' Frar 2005 dwar il-
konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, 
tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-
ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali1.
______________________
1 ĠU L 124, 17.5.2005, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-impenji tal-UE skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus u mal-inizjattiva tal-UE 
dwar it-trasparenza.

Emenda 44
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 'sajjieda' tfisser kwalunkwe persuna 
involuta f’sajd professjonali, kif 
rikonoxxut mill-Istat Membru, abbord 
bastiment operattiv tas-sajd jew involuta 
f’qabdiet professjonali ta’ organiżmi tal-
baħar, kif rikonoxxut mill-Istat Membru, 
mingħajr bastiment;

Or. en
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Emenda 45
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

- 'rendiment massimu sostenibbli' tfisser il-
qabda massima li tista' tittieħed minn stokk 
ta' ħut, kontinwament u b'mod indefinit
mingħajr effett negattiv fuq ir-
riproduzzjoni tal-istokk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rendiment Massimu Sostenibbli għandu jkun definit biċ-ċar bħala l-kunċett ewlieni tar-
riforma.

Emenda 46
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – 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 amministrattivi sabiex jiġu 
kkonservati jew biex tiġi evitata ħsara lil 
speċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew 
dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-
ambjent tagħhom;

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 9a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "Fmsy" tfisser rata ta' mortalità tas-sajd 
li hi konsistenti mal-kisba tar-Rendiment 
Massimu Sostenibbli;

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'limitu ta' qbid' tfisser limitu kwantitattiv 
fuq il-ħatt l-art ta' stokk ta' ħut jew ta' 
grupp ta' stokkijiet ta' ħut matul perjodu 
partikolari;

– 'limitu ta' qbid' tfisser limitu kwantitattiv 
fir-rigward tal-ħut kollha ta' stokk ta' ħut 
jew ta' grupp ta' stokkijiet ta' ħut li s-sajjied 
jew grupp ta' sajjieda jitħallew jaqbdu jew 
joqtlu (kemm jekk għal ħżin, ġbir jew 
qbid, jew mingħajr intenzjoni) matul 
perjodu partikolari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' qbid għandhom japplikaw għall-qabdiet kollha mhux biss għal dawk li jinħattu l-
art.

Emenda 49
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – 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-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 'il fuq jew anqas, 
li hu konsistenti mal-ġestjoni tas-sajd, 
pereżempju fir-rigward ta' livell aċċettabbli 
ta' riskju bijoloġiku jew livell mixtieq ta' 
rendiment;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Punti ta' referenza għandhom ifissru limitu li ma għandux jinqabeż u mhux referenza ta' mira 
għall-ġestjoni.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006., p.11) –
Artikolu 2.2 (Regolament dwar il-Mediterran).

Emenda 51
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ‘ħabitats essenzjali tal-ħut’ huma 
ħabitats marittimi fraġli li jeħtieġu 
protezzjoni minħabba ir-rwol essenzjali 
tagħhom biex jintlaħqu l-ħtiġijiet 
ekoloġiċi u bijoloġiċi tal-ispeċijiet tal-ħut, 
inkluż it-territorju għall-bidien, it-trobbija 
u t-tmigħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Terminu użat fl-Emenda għall-Artikolu 8 (miżuri tekniċi).

Emenda 52
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 14c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ‘żona ta’ rkupru tal-istokk ta’ ħut’ 
tfisser spazju ġeografiku definit b’mod ċar 
fl-ilmijiet territorjali ta' Stat Membru fejn 
hi pprojbita kull attività ta' sajd;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminu użat fl-Artikolu 7a ġdid

Emenda 53
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – 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 ta' sajd" tfisser dritt legali 
kwantifikat għas-sajd ta' tip partikolari ta' 
stokk tal-ħut, espress f'termini ta' qabdiet 
jew sforz tas-sajd;

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli' tfisser 
id-drittijiet revokabbli tal-utenti għal parti 
speċifika tal-opportunitajiet tas-sajd 

'konċessjonijiet tas-sajd' tfisser id-drittijiet 
esklussivi, revokabbli u indivdwali tal-
utenti għal parti speċifika tal-
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allokati lil Stat Membru jew stabbiliti 
f'pjanijiet ta' ġestjoni adottati minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1967/2006, li d-
detentur jista' jittrasferixxi lil detenturi 
oħra eliġibbli ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli bħal dawn;

opportunitajiet tas-sajd allokati lil Stat 
Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fid-definizzjoni kien meħtieġ biex id-definizzjoni tkun konformi mal-emendi għall-
Artikoli 27 u 28.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ‘Użu ta' Drittijiet Territorjali għas-Sajd’ 
jew ‘TURFs’ tfisser drittijiet esklussivi, 
revokabbli u mhux trasferibbli tal-utenti
għal sajd f'żona speċifika allokata minn 
Stat Membru lil sajjied individwali jew lil 
grupp ta' detenturi eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' TURFs hi meħtieġa minħabba l-miżuri transizzjonali għall-Mediterran 
(parti IVa ġdida);  Stati Membri oħrajn jistgħu jagħżlu wkoll li jużaw din il-forma ta' drittijiet 
għall-utenti bħala alternattiva għall-konċessjonijiet tas-sajd biex jintlaħqu l-miri ta' 
sostenibilità għall-istokkijiet li mhumiex soġġetti għal opportunitajiet tas-sajd stipulati mill-
Kunsill.

Emenda 56
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'opportunitajiet individwali tas-sajd' tfisser 
opportunitajiet annwali tas-sajd allokati lil 

'opportunitajiet individwali tas-sajd' tfisser 
opportunitajiet annwali tas-sajd allokati lil 
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detenturi ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli fi Stat Membru fuq il-bażi tal-
proporzjon tal-opportunitajiet tas-sajd li 
jappartjenu lil dak l-Istat Membru;

detenturi ta' konċessjonijiet tas-sajd fi Stat 
Membru fuq il-bażi tal-proporzjon tal-
opportunitajiet tas-sajd li jappartjenu lil 
dak l-Istat Membru, wara li jitwettaq 
tpartit possibbli bejn l-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: L-Istati Membri jistgħu jattribwixxu biss opportunitajiet tas-sajd lid-detenturi ta' 
konċessjonijiet tas-sajd li jiksbu jew li jirċievu permezz ta' tpartit minn Stati Membri oħra. Ma 
jistgħux jattribwixxu l-opportunitajiet li jkunu taw lill-utenti ta' konċessjoni għas-sajd 
partikolari.

Emenda 57
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'kapaċità għas-sajd' tfisser it-tunnellaġġ ta' 
bastiment f'TG (Tunnellaġġ Gross) u l-
qawwa tiegħu f'kW (Kilowatt) kif definit 
fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill
(KEE) Nru 2930/86;

'kapaċità għas-sajd' tfisser il-kapaċità ta 
qbid ta' ħut, mkejla skont it-tunnellaġġ ta' 
bastiment f'TG (Tunnellaġġ Gross) u l-
qawwa tiegħu f'kW (Kilowatt) kif definit 
fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament (KEE) 
Nru 2930/86 u fejn meħtieġ, permezz ta' 
fatturi addizzjonali bħal irkapti u 
karatteristiċi operattivi u tagħmir ieħor; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kapaċità tas-sajd essenzjalment tiddeskrivi l-kapaċità ta' qbid ta' ħut ta' bastiment jew ta' 
flotta ta' bastimenti. It-tunnellaġġ gross u l-qawwa tal-magna jservu ta' indikaturi 
simplifikati, iżda numru ta' fatturi oħrajn ukoll jaffettwaw il-kapaċità tas-sajd, inkluż id-daqs, 
it-tagħmir u l-karatteristiċi operattivi tal-bastimenti. Dawn għandhom jitqiesu meta tkun 
meħtieġa miżura ta' kapaċità mtejba.

Emenda 58
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'operatur' tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li topera jew li tikkontrolla 
kwalunkwe impriża li twettaq xi waħda 
mill-attivitajiet relatati ma' xi stadju tal-
produzzjoni, l-ipproċessar, it-tqegħid fis-
suq, il-ktajjen ta' distribuzzjoni u tal-bejgħ 
lill-konsumatur tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura;

'operatur' tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li topera jew li tikkontrolla 
kwalunkwe impriża li twettaq xi waħda 
mill-attivitajiet relatati ma' xi stadju tal-
produzzjoni, l-ipproċessar, it-tqegħid fis-
suq, il-ktajjen ta' distribuzzjoni u tal-bejgħ 
lill-konsumatur tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, jew kwalunkwe 
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
professjonisti tas-sajd li għandhom 
rikonoxximent legali u li huma inkarigati 
mill-ġestjoni tal-aċċess għar-riżorsi tas-
sajd kif ukoll tal-attivitajiet 
professjonistiċi tas-sajd u tal-
akkwakultura;;

Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'eċċess tal-qabda permissibbli' tfisser dik il-
parti tal-qabda permissibbli li Stat kostali 
ma jkollux il-kapaċità li jaħsad;

'eċċess tal-qabda permissibbli' tfisser dik il-
parti tal-qabda permissibbli li Stat kostali 
ma jkollux il-kapaċità li jaħsad, billi r-rata 
ta' sfruttament globali għall-istokkijiet 
individwali tinżamm anqas mill-livelli li 
huma kapaċi jreġġgħu lura lilhom 
infushom u ż-żamma ta' popolazzjonijiet 
ta' speċijiet maqbuda 'l fuq mil-livelli li 
jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' eċċess għandha tiżgura li jiġi evitat sajd żejjed f'ibħra ta' pajjiż terzi.
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Emenda 60
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'bijomassa ta' stokk riproduttiv tfisser stima 
tal-massa tal-ħut ta' riżorsa partikolari li 
jirriproduċi f'ħin definit, li tinkludi ħut 
kemm irġiel kif ukoll nisa u ħut li 
jirriproduċi bit-tifriħ;

'bijomassa ta' stokk riproduttiv’ tfisser 
stima tal-massa tal-ħut ta' stokk partikolari 
li hi matura biżżejjed biex tirriproduċi, li 
tinkludi ħut kemm irġiel kif ukoll nisa u 
ħut li jirriproduċi bit-tifriħ;

Or. en

Emenda 61
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji 
bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment 
jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq 
il-kosta maġenb, mingħajr preġudizzju 
għall-arranġamenti għal bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta' Stati 
Membri oħra skont relazzjonijiet eżistenti 
dwar il-viċinat bejn l-Istati Membri u l-
arranġamenti li jinsabu fl-Anness I, li 
jistabbilixxu għal kull Stat Membru ż-żoni 
ġeografiċi fi ħdan il-faxex kostali ta' Stati 
Membri oħra fejn isiru attivitajiet tas-sajd u 
l-ispeċijiet ikkonċernati. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

2. Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji 
bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment 
jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq 
il-kosta maġenb, mingħajr preġudizzju 
għall-arranġamenti għal bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta' Stati 
Membri oħra skont relazzjonijiet eżistenti 
dwar il-viċinat bejn l-Istati Membri u l-
arranġamenti li jinsabu fl-Anness I, li 
jistabbilixxu għal kull Stat Membru ż-żoni 
ġeografiċi fi ħdan il-faxex kostali ta' Stati 
Membri oħra fejn isiru attivitajiet tas-sajd u 
l-ispeċijiet ikkonċernati. L-Istati Membri 
għandu jipprevedu aċċess esklussiv jew 
preferenzjali għal sajjieda artiġjanali jew 
tal-kosta fuq skala żgħira, 
b'kunsiderazzjoni tal-fatturi soċjali u 
ambjentali inkluż il-benefiċċji potenzjali 
derivati mill-għoti ta' aċċess esklussiv jew 
preferenzjali għall-intrapriżi lokali jew 
mikrointrapriżi u għas-sajjieda li jfittxu 
prattiki tas-sajd selettivi u b'impatt baxx. 
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L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla 
skont dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sajjieda fuq skala żgħira jew artiġjanali għandhom jirċievu aċċess preferenzjali. Huma 
jipprovdu aktar impjiegi mill-bastimenti fuq skala kbira u aktar valur miżjud għall-
komunitajiet tal-kosta.

Emenda 62
Proposta għal regolament
Parti 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

MIŻURI GĦALL-KONSERVAZZJONI 
TAR-RIŻORSI BIJOLOĠIĊI TAL-
BAĦAR

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

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-istabbiliment ta’ miri għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet  u l-protezzjoni 
tal-ambjent tal-baħar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta' konservazzjoni jistgħu wkoll ikopru l-ħolqien ta' miri għall-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar, bħal limiti ta' qbid speċifiċi.
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Emenda 64
Proposta għal regolament
Parti 3 - artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) l-istabbiliment ta’ inċentivi, sabiex 
jippromwovu metodi ta' sajd iżjed selettiv 
jew b'impatt baxx, inkluż aċċess 
preferenzjali għal opportunitajiet u 
inċentivi ta’ sajd ta' natura ekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iktar inċentiv eleganti għall-użu ta' rkapti selettivi ġej minn sehem ogħla ta' kwota għas-
sajjied ikkonċernat.

Emenda 65
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 66
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-
obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha skont l-
Artikolu 15;

Or. en
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Emenda 67
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-adozzjoni ta' miżuri oħrajn li 
jgħinu biex jinkisbu l-għanijiet tal-
Artikoli 2 u 3.

Or. en

Emenda 68
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Il-ħolqien ta' żoni ta' rkupru ta' stokkijiet 

tal-ħut
1. Sabiex ikun żgurat li s-sitwazzjoni tal-
kollass tas-settur tas-sajd tinqeleb għal 
waħda pożittiva, u biex jiġu kkonservati 
riżorsi akkwatiċi ħajjin u ta' ekosistemi 
marittimi, u bħala parti minn approċċ 
prekawzjonarju, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu netwerk koerenti 
ta' żoni ta' rkupru ta' stokkijiet ta' ħut 
fejn huma pprojbiti l-attivitajiet kollha 
tas-sajd u li huma importanti għall-
produttività tal-ħut, b'mod partikolari taż-
żoni ta' trobbija, tal-bidien u t-tmigħ 
għall-istokkijiet tal-ħut.
2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
u jfasslu żoni daqs kemm meħtieġ biex 
jinħoloq netwerk koerenti ta' żoni ta' 
irkupru ta' stokkijiet tal-ħut ta' bejn l-
10% u l-20% tal-ibħra territorjali f'kull 
Stat Membru u għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar dawn iż-żoni. Il-
ħolqien tan-netwerk għandu jkun 
gradwali bi qbil mal-perjodu ta' żmien li 
ġej:
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(a) Sa …
- Żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut 
għandhom jammontaw għal mill-anqas 
5% tal-ilmijiet territorjali ta' kull Stat 
Membru
(b) Sa …**
- Żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut 
għandhom jammontaw għal mill-anqas 
10% tal-ilmijiet territorjali ta' kull Stat 
Membru
3. Il-postijiet ta' żoni ta' rkupru ta' 
stokkijiet tal-ħut ma għandhomx jiġu 
modifikati fl-ewwel ħames snin mill-
ħolqien tagħhom. Jekk tkun tenħtieġ 
modifika, din għandha sseħħ biss wara l-
ħolqien ta' żona oħra jew żoni oħrajn tal-
istess daqs;
4. Il-miżuri u d-deċiżjonijiet imsemmija 
fil-paragrafi 2 u 3 hawn fuq għandhom 
jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni, flimkien 
mar-raġunijiet xjentifiċi, tekniċi, soċjali u 
legali sottostanti u għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku;
5. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kkonċernati għandhom 
jiddeċiedu jekk ir-riżervi tas-sajd 
magħżula skont il-paragrafi 1, 2 u 3 
għandhomx jiġu mdawra minn żona jew 
żoni fejn l-attivitajiet tas-sajd ikunu 
ristretti u għandhom 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-UE. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponnibbli għall-
pubbliku;
6. 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-transitu;
7. L-Unjoni għandha ukoll twettaq miżuri 
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biex tnaqqas il-possibilità ta' konsegwenzi 
soċjali u ekonomiċi negattivi għall-
ħolqien ta' żoni ta' rkupru tal-istokkijiet 
tal-ħut.
__________________________
*ĠU jekk jogħġbok, daħħal id-data sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
** ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjega għal din il-proposta tinsab fin-nota spjegattiva.

Emenda 69
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

Or. en

Emenda 70
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 71
Proposta għal regolament
Parti 3 - artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) projbizzjoni ta' jew restrizzjoni fuq 
attivitajiet tas-sajd f'ċerti żoni u/jew 
perjodi, inkluż iż-żoni tal-bidien u t-
trobbija tal-istokkijiet tal-ħut u ħabitats 
essenzjali oħrajn tal-ħut;

Or. en

Emenda 72
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 għal perjodu minimu 
definit sabiex jiġu protetti ħabitats 
essenzjali tal-ħut u l-funzjonijiet li jwettqu 
kif ukoll l-ispeċijiet elenkati fl-Anness IV 
tad-Direttiva 92/43/KEE u fid-Direttiva 
2009/147/KE u aggregazzjonijiet 
temporanji ta' riżorsa tal-baħar 
vulnerabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux biss “ir-riżorsi tal-baħar vulnerabbli” għandhom jiġu protetti iżda wkoll il-ħabitats 
essenzjali tal-ħut u l-funzjonijiet tagħhom u speċijiet protetti elenkati fid-Direttivi dwar l-
Għasafar u l-Ħabitats.

Emenda 73
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità 1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
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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.

b’konformità mal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja għandhom jistabbilixxu 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 għall-attivitajiet kollha sal-...*.

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

Or. en

Emenda 74
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 tal-limiti ta' 
punti ta' referenza definiti minn qabel; kif 
ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-punti ta' referenza għandhom ifissru limiti li ma għandhomx jinqabżu.

Emenda 75
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-limiti tal-punti ta' 
referenza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dawn il-punti ta' referenza għandhom ifissru limiti li ma għandhomx jinqabżu.

Emenda 76
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri li jimminizzaw l-impatt tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar 
bi qbil mal-liġi tal-Unjoni u mal-ftehimiet 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PKS għandu jiżgura li l-leġiżlazzjoni ambjentali tiġi rispettata u implimentata.

Emenda 77
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 u s-sajd.

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-sajd u 
l-ekosistema marittimi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkunsidrata l-ekosistema kollha kemm hi sabiex tinkiseb il-ġestjoni reali tal-
ekosistema.

Emenda 78
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 9 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jikkonformaw mal-għanijiet tal-Artikoli 2 
u 3, għandhom ikunu bbażati fuq l-
approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-
sajd u jqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta 
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni u s-
sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza 
b'mod xjentifikament validu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ovvjament, il-pjanijiet multiannwali għandhom jippruvaw jiksbu l-istess għanijiet bħal dan 
ir-regolament bażiku.

Emenda 79
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test konsistenti mal-emenda għall-Artikolu 2.

Emenda 80
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
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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.

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 japplikaw 
approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni 
tas-sajd u jistipulaw l-eqreb standards u 
miżuri li jiżguraw mill-anqas livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' dejta ma għandhiex isservi ta' skuża għal nuqqas ta' azzjoni.

Emenda 81
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu qafas li jiżgura li l-Istati 
Membri attivi fl-istess sajd għandhom 
jieħdu miżuri li jkunu konsistenti ma' 
xulxin, skont l-Artikolu 34, biex 
jaġġustaw il-kapaċità tal-flotta għal livelli 
li huma kompatibbli mal-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri biex tkun miġġielda l-kapaċità żejda għandhom preferibbilment jiġu implimentati fil-
livell tas-sajd u għandhom jiġu kkoordinati fost l-Istati Membri kkonċernati.

Emenda 82
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 10 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu miżuri li jikkontribwixxu għall-
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kisba u ż-żamma ta' status ambjentali 
tajjeb għall-ambjent tal-baħar u għal 
status ta' konservazzjoni favorevoli ta' 
speċijiet u ħabitats, kif stipulat fil-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 83
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 tal-istokkijiet, l-
attivitajiet tas-sajd u l-ekosistema tal-baħar 
li għalihom għandu jiġi applikat il-pjan 
multiannwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjan multiannwali jista' jinkludi bosta tipi ta' sajd.

Emenda 84
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mibdul biex tiġi evitata l-konfużjoni bejn l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali stipulati fl-
Artikolu 10 u l-kontenut tal-pjanijiet multiannwali, li għandhom jinkludu l-objettivi ta' 
ġestjoni li kien hemm qbil dwarhom. 
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Emenda 85
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) valutazzjoni tal-kapaċità tal-flotta, u 
meta l-kapaċità tal-flotta ma tkunx 
f'bilanċ effettiv mal-opportunitajiet tas-
sajd disponibbli, għandu jitwettaq pjan 
għat-tnaqqis tal-kapaċità inkluż skeda ta' 
żmien u miżuri speċifiċi li għandhom 
jitwettqu minn kull Stat Membru 
kkonċernat li għandu jwassal għall-
allinjament tal-din il-kapaċità tas-sajd 
mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fi 
żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-pjan 
multiannwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjonijiet tal-kapaċità u l-pjanijiet biex titnaqqas il-kapaċità għandhom 
preferibbilment jitwettqu fil-livell tas-sajd u mhux fil-livell tal-Istat Membru individwali.

Emenda 86
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) valutazzjoni tal-impatt tal-flotta fuq 
speċijiet partikolari u fuq l-ambjent tal-
baħar;

Or. en

Emenda 87
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) indikaturi ta' status ambjentali tajjeb 
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relatati mal-attiviatjiet tas-sajd kif 
stipulati fid-Direttiva 2008/56/KE u mid-
Deċiżjoni 2010/477/UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PKS għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjon tad-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
tal-Baħar.

Emenda 88
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 89
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mibdul biex tiġi evitata l-konfużjoni bejn l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali stipulati fl-
Artikolu 10 u l-kontenut tal-pjanijiet multiannwali, li għandhom jinkludu l-objettivi ta' 
ġestjoni li kien hemm qbil dwarhom. 

Emenda 90
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(h) tnaqqis tal-impatti tas-sajd fuq l-
ekosistema, inkluż il-miżuri għall-
protezzjoni tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
koperti mid-Direttiva 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE mill-impatt tas-
sajd;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 92/43/KE tispeċifika "Annimali u Speċi ta' Pjanti ta' Interess għall-Komunità li 
Għandhom Bżonn Ħarsien mill-Qrib". Id-Direttiva 2009/147/KE titratta l-protezzjoni ta’ tajr 
selvaġġ.

Emenda 91
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) regoli li jiffaċilitaw l-obbligu ta’ ħatt 
l-art tal-qabdiet kollha skont l-Artikolu 
15(1b);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet multiannwali jirrappreżentaw l-aktar struttura adegwata għall-implimentazzjoni 
ta’ regoli speċifiċi biex ikun iffaċilitat l-obbligu li jinħattu l-art il-qabdiet kollha għal tip ta’ 
sajd partikolari.

Emenda 92
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – titolu

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
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Or. en

Emenda 93
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 speċjali ta' 
konservazzjoni bħal dawn.

1. F’żoni speċjali ta' konservazzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 
92/43/KEE, żoni speċjali ta’ protezzjoni 
skont it-tifsira tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2009/147/KE u żoni oħra ta’ protezzjoni 
tal-baħar skont it-tifsira tal-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE, l-attivitajiet tas-
sajd għandhom jiġu regolati mill-Istat
Membru li identifika s-sit b'tali mod li 
jikkonforma mal-għanijiet tad-Direttivi 
msemmija qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riformulat biex jikkjarifika r-responsabilitajiet tal-Istati Membri differenti.

Emenda 94
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 l-ekosistemi tal-
baħar fir-rigward tal-attivitajiet tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 'l ġewwa u 
lil hinn mill-ilmijiet tal-Unjoni. Il-miżuri 
tekniċi għandhom:

Or. en
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Emenda 95
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 il-
popolazzjonijiet tal-ispeċi maqbuda 
jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq minn 
livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli permezz ta' titjib fl-
għażla tal-ispeċi, id-daqs u s-sess;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lingwaġġ konsistenti mal-bqija tar-regolament.

Emenda 96
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) inaqqsu u fejn possibbli, jeliminaw l-
qbid ta' individwi ta' daqs iżgħar milli 
suppost mill-istokkijiet tal-ħut;

Or. en

Emenda 97
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) inaqqsu u fejn hu possibbli, jeliminaw 
il-qbid mhux mixtieq ta' organiżmi tal-
baħar inkluż it-tjur tal-baħar;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Lingwaġġ konsistenti mal-bqija tar-regolament. Huma l-qabdiet li mhumiex mixtieqa u mhux 
l-organiżmi tal-baħar.

Emenda 98
Proposta għal regolament
Parti 3 - artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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) inaqqsu u fejn hu possibbli, jeliminaw 
l-impatt tal-irkaptu tas-sajd fuq l-
ekosistema u l-ambjent, b'attenzjoni 
partikolari għall-protezzjoni ta' stokkijiet u 
ħabitats bijoloġikament sensittivi.

Or. en

Emenda 99
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Proġetti pilota għal selettività tal-ispeċi 

akbar
1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
proġetti pilota immirati għat-titjib tas-
selettività tal-ispeċi fis-sajd sal-aħħar tal-
2014. Ir-riżultati ta’ dawn il-proġetti 
pilota għandhom jiġu inklużi 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.
2. L-Unjoni għandha tipprovdi appoġġ 
finanzjarju għall-użu ta' rkaptu selettiv 
sabiex tnaqqas il-qabdiet mhux mixtieqa u 
mhux awtorizzati. Miżuri ta' appoġġ 
finanzjarju għandhom jagħtu 
kunsiderazzjoni speċjali lis-sajjieda li 
jintlaqtu mill-obbligu li jinħattu l-art il-
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qabdiet kollha u li qegħdin joperaw 
f'kuntest ta' sajd imħallat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jinħattu l-art il-qabdiet kollha jikkostitwixxi inċentiv għas-sajjieda biex dawn 
jieħdu miżuri biex tikber is-selettività tal-ispeċi. Madankollu, jenħtieġ appoġġ addizzjonali 
mill-awtoritajiet biex jgħinu lis-sajjieda biex jitnaqqsu l-qabdiet mhux mixtieqa.

Emenda 100
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligu tal-ħatt l-art tal-qabdiet kollha Obbligu tal-ħatt l-art u tar-reġistrazzjoni 
tal-qabdiet kollha

Or. en

Emenda 101
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-qabdiet kollha tal-istokkijiet tal-ħut li 
ġejjin suġġetti għal limiti ta' qbid, li 
jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet 
tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni, 
għandhom jinġiebu u jinżammu abbord il-
bastimenti tas-sajd u jiġu rreġistrati u 
jinħattu l-art, ħlief meta jintużaw bħala 
lixka ħajja, skont l-iskeda ta’ żmien li 
ġejja:

1. Il-qabdiet kollha ta’ speċi ta’ ħut b’użu 
kummerċjali li jinqabdu waqt attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra l-
ilmijiet tal-Unjoni, għandhom jinġiebu u 
jinżammu abbord il-bastimenti tas-sajd u 
jiġu rreġistrati u jinħattu l-art, ħlief meta 
jintużaw bħala lixka ħajja, skont l-iskeda 
ta’ żmien li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ skont is-sajd partikolari hu aktar faċli biex jiġi implimentat, peress li l-pjanijiet 
multiannwali li jispeċifikaw regoli jistgħu jiġu adottati qabel id-dħul fis-seħħ tal-projbizzjoni 
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ta’ rimi.

Emenda 102
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014: (a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħata żmien biżżejjed għall-adozzjoni ta’ pjanijiet multiannwali b’regoli speċifiċi 
rigward l-obbligi tal-ħatt, jekk ikun meħtieġ.

Emenda 103
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, 
pixxitrumbetta, inċova, arġentin, sardinella, 
capelin;

sajd pelaġiku żgħir u sajd għal skopijiet 
industrijali, pereżempju, immirat għall-
kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, 
pixxitrumbetta, inċova, arġentin, sardin,
sardinella, capelin; laċċa kaħla, sallura 
tar-ramel u l-merluzz tan-Norveġja] 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ skont is-sajd partikolari. Is-sajd pelaġiku għandu jkun l-ewwel li jimplimenta l-
projbizzjoni tal-iskartar, peress li huwn jista’ jiġi implimentat malajr. 

Emenda 104
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a - inċiż 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

tmexxiet għall-paragrafu b

Emenda 105
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

- sajd demersali immirat għall-ħut 
abjad/speċi gadoid, merluzz, bakkaljaw, 
marlozz u pollakkju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tas-sajd fejn il-proġetti pilota diġà ppruvaw li l-projbizzjoni tal-iskartar hi 
possibbli, għandhom jimplimentaw il-projbizzjoni malajr.  Għandha tingħata sena 
addizzjonali biex jiġu adottati pjanijiet multiannwali b’regoli speċifiċi jekk meħtieġ. 

Emenda 106
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- sajd pelaġiku kbir, [pereżempju, dak 
immirat għall-ispeċijiet ta’ tonn, 
pixxispad u imsell ieħor];

Or. en

Ġustifikazzjoni

 L-attivitajiet tas-sajd fejn il-proġetti pilota diġà ppruvaw li l-projbizzjoni tal-iskartar hi 
possibbli, għandhom jimplimentaw il-projbizzjoni malajr. 
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Emenda 107
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 2018: 
Kull tip ta' sajd ieħor

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-aħħar mill-aħħar is-sajd kollu għandu jkun kopert minn projbizzjoni ta’ skartar. 

Emenda 108
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Hekk kif l-obbligu tal-ħatt l-art tal-
qabdiet kollha jiġi introdott fis-sajd, il-
qabdiet kollha ta’ dawk l-ispeċi soġġetti 
għal limitu ta’ qbid 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 jinħelsu l-baħar skont il-
paragrafu 1b;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qabdiet kollha għandhom jitnaqqsu mill-kwoti rispettivi tas-sajjied ikkonċernat. 



PR\892576MT.doc 55/120 PE483.528v01-00

MT

Emenda 109
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-ispeċijiet li ġejjin għandhom jiġu 
eżentati mill-obbligu ta’ ħatt l-art stipulat 
fil-paragrafu 1:
- speċjijiet li għalihom l-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli jindika rata għolja 
ta' sopravivenza meta jiġu rilaxxati fil-
baħar skont kondizzjonijiet definiti għal 
sajd partikolari.
- speċijiet elenkati bħala “Speċijiet 
Projbiti” fl-artikolu rilevanti tar-
regolamenti tal-Kunsill li jiffissa l-
opportunitajiet annwali ta’ sajd;
- speċijiet li għalihom kienet stipulata 
TAC żero;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċijiet li jsalvaw minn skartar f’sajd partikolari għandhom jiġu rilaxxati l-baħar.  Speċijiet 
li għalihom kien stabbilit żero TAC u speċijiet li għalihom is-sajd hu pprojbit għandhom jiġu 
esklużi mill-obbligu ta’ ħatt l-art minħabba l-vulnerabilità tagħhom sabiex ikun żgurat li 
dawn ma jidħlux fis-suq.

Emenda 110
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Sabiex tkun issemplifikata u 
armonizzata l-implimentazzjoni tal-
obbligu ta’ ħatt l-art tal-qabdiet kollha u 
sabiex jiġi evitat it-tħarbit mhux xieraq 
tas-sajd partikolari u biex jitnaqqsu l-
ammonti ta’ qabdiet mhux mixtieqa, 
għandhom jiġu adottati pjanijiet 
multiannwali skont l-Artikolu 9 jew atti 
leġiżlattivi oħrajn adottati mill-Unjoni, 
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għandhom jistipulaw: 
- lista ta’ speċi mhux fil-mira 
b’abbundanza naturali baxxa li jistgħu 
jingħaddu skont il-kwota ta’ speċi fil-mira 
li dak is-sajd, wara li tkun intużat bis-sħiħ 
il-kwota annwali nazzjonali għal din l-
ispeċi mhux fil-mira, u jekk il-qabdiet 
totali ma jaqbżux is-sehem ta’ 5% tal-
qabdiet totali tal-ispeċi fil-mira u jekk l-
istokk ta’ speċi mhux fil-mira tkun tinsab 
f’limiti bijoloġiċi sikuri; 
- eċċezzjonijiet de-minimis mill-obbligu 
ta’ ħatt l-art tal-qabdiet kollha ta’ speċi 
partikolari f’sajd partikolari jew biex iż-
żgħar ta’ ċerti speċi f’ċertu sajd, f’każijiet 
fejn ma hemm l-ebda possibilità ta’ użu 
għal konsum mhux tal-bniedem;
- regoli dwar inċentivi biex jiġi evitat il-
qbid ta’ ħut żgħir, ikluż ishma ta’ kwoti 
ogħla li għandhom jitnaqqsu mill-kwota 
ta’ sajjied f’każ ta’ qbid ta’ ħut żgħir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eċċezzjonijiet jew faċilitaturi huma meħtieġa biex tkun żgurata l-fattibilità tal-projbizzjoni 
tal-iskartar.

Emenda 111
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati 
fil-paragrafu 1. Il-bejgħ ta' tali stokkijiet ta' 
ħut taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni għandu jiġi limitat għal 
tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew ikel tal-
annimali domestiċi biss.

2.  Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut li huma 
soġġetti għall-obbligu ta’ ħatt tal-qabdiet 
kollha stipulati fil-paragrafu 1, f’każijiet 
fejn l-obbligu ta’ ħatt l-art jonqos milli 
jwassal għal evitar suffiċjenti ta’ qabdiet 
ta’ ħut żgħir. Il-bejgħ ta' tali stokkijiet ta' 
ħut taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-
konservazzjoni għandu jiġi limitat għal użi 
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mhux għall-konsum tal-bniedem bħall-
ikel tal-ħut, iż-żejt tal-ħut jew ikel tal-
annimali domestiċi. Il-Kummissjoni 
għandu tissorvelja s-suq u għandha 
tadotta miżuri ta’ projbizzjoni ta’ 
kkummerċjar ta’ ħut żgħir mhux għall-
konsum tal-bniedem meta l-prezzijiet 
jeċċedu l-prezzijiet normali tas-suq ta’ ħut 
adult destinat għall-konsum tal-bniedem, 
jew bit-teħid ta’ miżuri adegwati oħrajn..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħut tajjeb għall-ikel ma għandux jinbidel f’ikel għall-ħut jekk jinqabad involontarjament. 
Madankollu, f’każijiet fejn hemm daqs minimu u fejn ħut ta’ daqs żgħir jitħallew jinbigħu biss 
għal konsum mhux tal-bniedem, is-suq għall-ikel tal-ħut għandu jiġi sorveljat u l-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tintervjeni f’każijiet fejn il-prezzijiet tal-ikel tal-ħut 
huma għolja wisq u jinċentivaw l-qbid ta’ ħut żgħir;

Emenda 112
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

3. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet 
akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 39 ta’ [ir-Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta’ żball ċar fil-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 113
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.
Għall-perjodu transitorju l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu d-
dokumentazzjoni volontarja sħiħa mis-
CCTV u b’mezzi simili, bl-għoti ta’ 
opportunitajiet addizzjonali tas-sajd skont 
l-Artikolu 29(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpensi jkabbru l-aċċettazjoni tas-CCTV mis-sajjieda.

Emenda 114
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kunsilli Konsultattivi stabbiliti 
skont l-Artikolu 52 għandhom joffru parir 
dwar kif għandha titwettaq id-
dokumentazzjoni sħiħa tas-sajd kollu u 
tal-attivitajiet ta’ pproċessar skont il-
paragrafu 4. Għandhom ukoll iħejju 
pariri dwar l-eżenzjonijiet speċifiċi b’rati 
ta’ soppravivenza għolja skont 
kundizzjonijiet ta’ sajd partikolari kif
imsemmija fil-paragrafu 1b kif ukoll dwar 
miżuri speċifiċi oħrajn fir-rigward tal-
obbligu ta’ ħatt l-art tal-qabdiet kollha.

Or. en
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Emenda 115
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
jelenka l-miżuri stipulati fil-paragrafu 1 bl-
għan li jkun hemm konformità mal-obbligi 
internazzjonali tal-Unjoni u li jelenka l-
miżuri stipulati fil-paragrafu 2 għall-
projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
ħut żgħir mhux għall-konsum tal-
bniedem. 

Or. en

Emenda 116
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.  Il-Kunsill, meta jistabbilixxi l-
opportunitajiet tas-sajd u jallokahom lill-
Istati Membri għandu jaġixxi skont l-
Artikolu 2 u għandu japplika perspettiva 
għat-tul. Għandu jiżgura wkoll 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. Delegazzjoni tal-
Parlament Ewropew għandha tkun 
preżenti meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar 
il-ħolqien ta’ opportunitajiet tas-sajd mill-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tissaħħaħ il-konsistenza mal-Għanijiet tal-PKS. Din tista’ tinkiseb b’referenza 
għall-Artikolu 2 li jidher hawn u billi tintbagħat delegazzjoni tal-PE għal-laqgħat tal-Kunsill.
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Emenda 117
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, l-
iskedi taż-żmien u l-marġini stabbiliti fi 
pjanijiet multiannwali skont l-
Artikolu 9(2) u 11(b), (c) u (h)

Or. en

Emenda 118
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk ma jiġi adottat l-ebda pjan 
multiannwali korrispondenti għal stokk 
tal-ħut għal użu kummerċjali, il-Kunsill 
għandu jiżgura li dan l-istokk ikollu rati 
ta’ sfruttament massimu anqas minn 
dawk tal-Fmsy.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament bażiku għandu jiżgura li jittieħdu l-passi meħtieġa biex jintlaħaq ir-Rendiment 
Massimu Sostenibbli wkoll f’każ li l-ebda pjan multiannwali ma jkun jista’ jiġi addottat. F 
għandha tiġi stipulata f’livell anqas mill-Fmsy sabiex il-livelli tal-bijomassa jitħallew aktar 
‘il fuq mill-Bmsy. Barra minn hekk l-istokkijiet tal-ħut mistada ż-żejjed jikbru biss jekk il-
mortalità tas-sajd hi anqas mill-Fmsy .

Emenda 119
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. F’każ ta’ stokkijiet li għalihom 
mhuwiex possibbli li jitfasslu rati ta’ 
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sfruttament konsistenti mar-rendiment 
massimu sostenibbli minħabba 
nuqqasijiet ta’ dejta:
(i) għandu japplika l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd;
ii) għandhom jiġu adottati l-eqreb 
standards skont il-metodoloġiji stipulati 
fil-paragrafi 3.1 u 3.2 tal-Parti B tal-
Anness għad-Deċiżjoni 2010/477/UE u l-
mortalità tas-sajd għandha titnaqqas 
aktar abbażi prekawzjonarja bil-għan li 
jiġu żgurati li l-livelli tal-bijomassa tal-
istokkijiet partikolari juru tendenzi 
pożittivi jew tendenzi stabbli, f’każijiet 
fejn hemm indikazzjonijiet li l-istatus tal-
istokk huwa tajjeb biżżejjed u x-xejriet 
huma stabbli; 
(iii) il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jevalwaw l-ostakoli għar-
riċerka u l-għerf, u għandhom jieħdu 
miżuri biex jiżguraw li l-istokk 
addizzjonali u d-dejta tal-ekosistema jsiru 
disponibbli mingħajr dewmien żejjed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' dejta ma għandux iservi ta' skuża għal nuqqas ta' azzjoni. Diġà ġew stabbiliti l-
eqreb standards għall-ġestjoni tas-sajd. 

Emenda 120
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Fi żmien xahar mill-iffissar tal-
opportunitajiet tas-sajd u minn meta dawn 
jiġu allokati lill-Istati Membri, il-Kunsill 
għandu jirrapporta r-riżultat u l-bażi 
għad-deċiżjoni tiegħu lill-Parlament 
Ewropew. Il-Kummissjoni għandha 
tressaq l-opinjoni tagħha dwar jekk l-eżitu 
huwiex konsistenti mal-paragrafu 1. 
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Or. en

Emenda 121
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika n-notifiki kollha. Mill-1 ta’ 
Jannar 2015 l-Kummissjoni tista’ 
tipproponi skambji ta’ kwota obbligatorji 
sabiex tiffaċilita d-dħul fis-seħħ tal-
obbligu li kull qabda tinħatt l-art. Dawn l-
iskambji ta’ kwota obbligatorji għandhom 
ikunu bbażati fuq sistema ġusta (p.e. 
ekwivalenti tal-merluzz) sabiex tinżamm 
stabbiltà relattiva ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi implimentat l-obbligu li kull qabda tinħatt l-art (Art.15), għandu jiġi żgurat li l-
kwoti tal-qbid aċċidentali meħtieġa minn Stat Membru wieħed ma jinżammux minn Stat 
Membru ieħor.

Emenda 122
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-emenda għall-Artikolu 11 (b).
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Emenda 123
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-emenda għall-Artikolu 11 (b).

Emenda 124
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) huma koerenti mal-miżuri meħuda 
skont l-Artikoli 12 u 21.

Or. en

Emenda 125
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ma’ xulxin biex jiżguraw l-
adozzjoni ta’ miżuri kompatibbli li jilħqu 
l-għanijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
multiannwali u għandom jikkordinaw 
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 
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tal-Konvenzjonijiet tal-Ibħra Reġjonali, li 
jkopru ż-żona relevanti jew l-attività tas-
sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw meta jieħdu miżuri nazzjonali għall-istess attività tas-
sajd.

Emenda 126
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lill-Kunsilli Konsultattivi 
relevanti u l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku 
u Ekonomiku għas-Sajd (STEFC) dwar 
abbozz tal-miżuri akkumpanjat minn 
memorandum ta’ spjegazzjoni. Abbozzi 
bħal dawn, fl-istess ħin, għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra.

Or. en

Emenda 127
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw b’mod dovut l-opijonijiet 
sottomessi mill-Kunsilli Konsultattivi 
relevanti u mill-STECF u, fejn il-miżuri 
finali adottati jvarjaw minn dawn l-
opinjonijiet, għandhom jipprovdu 
spjegazzjonijiet dettaljati tar-raġunijiet 
għaliex ivarjaw. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jinvolvu f’din il-konsultazzjoni, fi stadju 
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bikri u b’mod miftuħ u trasparenti, 
partijiet interessati relevanti oħra tal-
attività tas-sajd ikkonċernata, sabiex 
jidentifikaw il-fehmiet u l-proposti tal-
partijiet relevanti kollha waqt il-
preparazzjoni tal-miżuri ppjanati.

Or. en

Emenda 128
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Fejn l-Istati Membri jixtiequ 
jemendaw il-miżuri adottati, għandhom 
japplikaw ukoll il-paragrafi 2a sa 2c.

Or. en

Emenda 129
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 17 – paragrafu 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. Il-Kummissjoni tista’ 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.

Or. en

Emenda 130
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

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 
tirraporta dwar dawk l-aspetti mhux inqas 
minn darba kull tliet snin jew skont kemm 
ikun meħtieġ mill-pjan multiannwali 
relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa valutazzjoni regolari tal-miżuri tal-Istati Membri sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni xierqa tal-għanijiet tal-PKS u l-miżuri fil-livelli reġjonali / nazzjonali.

Emenda 131
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 sitt xhur 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-pjan 
multiannwali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi addizzjonali proposti għall-Istati Membri skont l-Artikolu 17 jirrendu neċessarju 
perjodu itwal.
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Emenda 132
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ma jkunux 
ġew adottati jew ma jitqisux kompatibbli 
mal-għanijiet ta’ pjan multiannwali abbażi 
ta’ valutazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 19, jew

Or. en

Emenda 133
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu 
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 
ma' dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri 
tekniċi applikabbli għal bastimenti li jtajru 
l-bandiera tagħhom fir-rigward ta' 
stokkijiet fl-ilmijiet tagħhom li għalihom 
ġew allokali opportunitajiet tas-sajd. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tali 
miżuri tekniċi:

1. F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont 
l-Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu 
jingħataw is-setgħa 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 
għandhom jiżguraw li tali miżuri tekniċi: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-użu tal-lingwa fl-Artikolu 2 (1) tat-TFUE. Ir-referenza għal “ilmijiet tal-
Unjoni” minflok “ilmijiet tagħhom” qed issir sabiex ikun hemm konsistenza mal-Art. 17.

Emenda 134
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
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jikkooperaw ma’ xulxin biex jiżguraw l-
adozzjoni ta’ miżuri kompatibbli li jilħqu 
l-għanijiet stabbiliti fl-oqfsa tal-miżuri 
tekniċi u għandom jikkordinaw 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 relevanti 
jew attività tas-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw meta jieħdu miżuri nazzjonali għall-istess attività tas-
sajd.

Emenda 135
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw il-Kunsilli Konsultattivi u l-
STECF dwar abbozz tal-miżuri 
akkumpanjat minn memorandum ta’ 
spjegazzjoni. Abbozzi bħal dawn, fl-istess 
ħin, għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 136
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw b’mod dovut l-opijonijiet 
sottomessi mill-Kunsilli Konsultattivi 
relevanti u mill-STECF u, fejn il-miżuri 
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finali adottati jvarjaw minn dawn l-
opinjonijiet, għandhom jipprovdu 
spjegazzjonijiet dettaljati tar-raġunijiet 
għaliex ivarjaw. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jinvolvu f’din il-konsultazzjoni, fi stadju 
bikri u b’mod miftuħ u trasparenti, 
partijiet interessati relevanti oħra tal-
attività tas-sajd ikkonċernata, sabiex 
jidentifikaw il-fehmiet u l-proposti tal-
partijiet relevanti kollha waqt il-
preparazzjoni tal-miżuri ppjanati.

Or. en

Emenda 137
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Fejn l-Istati Membri jixtiequ 
jemendaw il-miżuri adottati, għandhom 
japplikaw ukoll il-paragrafi 1a sa 1c.

Or. en

Emenda 138
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 21 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Il-Kummissjoni tista’ 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, kkoordinati fil-livell reġjonali u 
bi qbil mal-qafas stabbilit tal-miżuri 
tekniċi.

Or. en
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Emenda 139
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. en

Emenda 140
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa valutazzjoni regolari tal-miżuri tal-Istati Membri sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni xierqa tal-għanijiet tal-PKS u l-miżuri fil-livelli reġjonali / nazzjonali.

Emenda 141
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 24 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-
qafas ta' miżuri tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi addizzjonali proposti għall-Istati Membri skont l-Artikolu 21 jirrendu neċessarju 
perjodu itwal.

Emenda 142
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stabbiliment tas-sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli

Stabbiliment tas-sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd

Or. en

Emenda 143
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1.  Sa …*, kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi sistema ta' konċessjonijiet tas-
sajd għall-bastimenti kollha tas-sajd li l-
istokkijiet tal-ħut tagħhom ġew allokati 
opportunitajiet tas-sajd mill-Unjoni skont 
l-Artikolu 16. Jekk opportunitajiet ġodda 
ta’ sajd jiġu ffissati u allokati skont l-
Artikolu 16, kull Stat Membru kkonċernat 
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għandu jistabbilixxi wkoll sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd għall-bastimenti 
kollha li jistadu għal dak l-istokk.

(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.

_______________________
*ĠU jekk jogħġbok, daħħal id-data sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita sistema ċara dwar min għandu d-dritt li jistad. Sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd tkabbar ir-responsabilità u s-sjieda ta' kull sajjied individwali. It-
trasferibilità għandha tkun obbligatorja biss f'każ li Stat Membru jonqos milli jadegwa l-
kapaċità tas-sajd tiegħu skont ir-riżorsi disponibbli. Jekk il-konċessjonijiet ma jkunux 
trasferibbli iżda jikkostitwixxu dritt stabbli għal sajjied li jistad sehem partikolari minn stokk, 
ma jagħmilx sens li ċerti bastimenti jiġu esklużi minn din is-sistema peress li dan iwassal għal 
żvantaġġi għas-sajjieda li jistadu fuq skala żgħira.

Emenda 144
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. 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 b’mod miftuħ, 
parteċipattiv u trasparenti, fejn:
(a) id-detenturi attwali kollha ta’ drittijiet 
tas-sajd u l-partijiet kollha l-oħra 
interessati, inklużi l-awtoritajiet jiġu 
kkonsultati;
(b) l-objettivi u l-prijoritajiet tal-Istat 
Membru jiġu identifikati fi ħdan il-qafas 
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tal-Politika Komuni tas-Sajd u 
leġiżlazzjoni oħra applikabbli;
(c) il-kriterji ta’ eliġibilità li huma 
konsistenti mal-Artikoli 28, 28a u 28b jiġu 
identifikati; il-kriterji ta’ eliġibilità 
għandhom jinkludu kriterji soċjali u 
ambjentali ekwi u trasparenti u jistgħu 
jinkludu kriterji oħra bħal-livelli storiċi 
tal-qabdiet jew l-istorja tal-konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ sistema ġdida għandu jkun ippreċedut minn proċess ġust u trasparenti. Il-
kwistjoni ta’ min jikseb id-dritt li jistad hija ovvjament importanti ħafna, għalhekk l-Istati 
Membri għandhom jieħdu deċiżjoni ċara u trasparenti dwar l-objettivi u l-prijoritajiet tal-
politika tas-sajd tagħhom.

Emenda 145
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 146
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli

Allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd

Or. en
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Emenda 147
Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 tas-sajd tal-Istat 
Membru allokati skont l-Artikolu 16(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom jagħtu d-dritt li jsir sajd ta’ sehem partikolari 
minn kwota nazzjonali.

Emenda 148
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
sostenibbli.

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd fuq il-bażi ta' 
kriterji ta’ eliġibilità trasparenti skont l-
Artikolu 27, 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 sostenibbli.

Or. en

Emenda 149
Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-allokazzjoni ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli relatati ma' sajd 

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

Membri għandhom iqisu l-kompożizzjoni 
probabbli tal-qbid tal-bastimenti li 
jipparteċipaw f'dan it-tip ta' sajd.

Or. en

Emenda 150
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli
jistgħu jiġu allokati biss minn Stat Membru 
lil sid ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-
bandiera ta' dak l-Istat Membru, jew minn 
persuni ġuridiċi jew fiżiċi għall-iskop li 
jintużaw fuq tali bastiment. Il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu 
jinġabru flimkien għal ġestjoni kollettiva 
minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw l-eliġibbiltà għar-riċeviment ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi.

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd jistgħu jiġu 
allokati biss minn Stat Membru lil sid ta' 
bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' 
dak l-Istat Membru, minn persuni ġuridiċi 
jew fiżiċi għall-iskop li jintużaw fuq tali 
bastiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ pooling qed jiċċaqlaq għall-Artikolu 28c.

Emenda 151
Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

5. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-
sajd għal perjodu ta’ mill-inqas tmien snin, 
għall-fini tal-allokazzjoni mill-ġdid ta' 
konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-Istati 
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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.

Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ 
validità tal-konċessjonijiet tas-sajd, huma 
jistgħu isejħu lura konċessjonijiet bħal 
dawn b’notifika ta’ mill-inqas tmien snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tul ta’ ħmistax-il sena jidher eċċessiv u mhux proporzjonat.

Emenda 152
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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’effett immedjat 
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 u l-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. en

Emenda 153
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Minkejja l-paragrafi 5 u 6, l-Istati 
Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijet tas-
sajd trasferibbli li ma jkunux intużaw fuq 
bastiment tas-sajd għal perjodu ta' tliet snin
konsekuttivi.

7. Minkejja l-paragrafi 5 u 6, l-Istati 
Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijet tas-
sajd li ma jkunux intużaw fuq bastiment 
tas-sajd għal perjodu ta' sentejn
konsekuttivi.

Or. en
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Emenda 154
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
5% tal-konċessjonijiet tas-sajd tagħhom 
għal membri ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd għandha tkun flessibbli biżżejjed biex tagħti l-possibilità 
lill-istat li jagħti drittijiet tas-sajd lil sajjieda żgħażagħ.

Emenda 155
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew 
u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-metodu 
ta’ allokazzjoni magħżul fir-rigward tal-
paragrafi 2, 3, 4, 5 u 7a.

Or. en

Emenda 156
Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Protezzjoni tas-sajjieda artiġjanali u fuq 
skala żgħira kumpens għal sajd selettiv

1. Meta jistabbilixxu sistemi ta’ 
konċessjonijiet għas-sajd skont l-Artikolu 
27 u meta jallokaw konċessjonijiet għas-
sajd skont l-Artikolu 28, l-Istati Membri 
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għandhom jikkunsidraw fatturi soċjali u 
ambjentali li jinkludu l-benefiċċji 
potenzjali li għandhom jinkisbu mill-għoti 
ta’ sehem akbar lin-negozji lokali jew 
mikronegozji u lil sajjieda li jsegwu 
prattiki ta’ sajd selettivi u b’impatt baxx 
fuq l-ambjent.
2. Meta jallokaw konċessjonijiet tas-sajd 
skont l-Artikolu 28, l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw għal 
kunsiderazzjoni speċjali sezzjoni jew 
sezzjonijiet mill-flotta fi ħdan attività tas-
sajd bħala waħda artiġjanali jew fuq 
skala żgħira, sabiex jiġu riflessi l-
partikolaritajiet tal-Istat Membru jew tal-
attivitajiet individwali tas-sajd fi ħdan Stat 
Membru.
3. Il-proprjetarji, l-operaturi u l-impjegati 
tal-bastimenti fis-sezzjonijiet tal-flotta 
identifikati għall-kunsiderazzjoni speċjali 
b’konformità mal-paragrafu 2 għandhom 
jiġu rappreżentati fil-proċess ta’ 
identifikazzjoni u żvilupp tas-sistema tal-
konċessjonijiet tas-sajd applikabbli għal 
dik l-attività tas-sajd.
4. Fl-allokazzjoni tal-konċessjonijiet tas-
sajd skont l-Artikolu 28, il-proporzjon 
allokat lil sezzjoni ta’ flotta identifikata 
għal kunsiderazzjoni speċjali 
b’konformità mal-paragrafu 2 qatt ma 
għandha tkun inqas mill-proporzjon 
medju tad-drittijiet tas-sajd assenjati lil 
dik is-sezzjoni tal-flotta tul il-ħames snin 
qabel ma tkun ġiet stabbilita s-sistema tal-
konċessjonijiet tas-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sajjieda aritġjanali u sajjieda fuq skala żgħira għandhom jirċievu ishma tal-kwoti ogħla 
peress li joħolqu iżjed impjiegi. Id-drittijiet tradizzjonali tagħhom għandhom jiġu mħarsa. Is-
sajjieda li jipprattikaw sajd iktar selettiv għandhom jiġu kkumpensati.
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Emenda 157
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28b
Kriterji minimi ta’ eliġibilità għall-

allokazzjoni ta’ konċessjonjiet tas-sajd
1. Persuna ġuridika jew fiżika tista’ tkun 
eliġibbli biss għall-allokazzjoni tal-
konċessjonijiet tas-sajd jekk
(a) m'hemmx raġunijiet sodi biex wieħed 
jiddubita r-reputazzjoni tajba tal-
proprjetarju tal-bastiment tas-sajd jew l-
organizzazzjoni ta’ produzzjoni 
rikonoxxuta, bħal kundanni jew l-
impożizzjoni ta’ penali għal kwalunkwe 
ksur serju ta' regoli nazzjonali fis-seħħ 
f’dawn il-kampijiet:
(i) il-liġi tas-sajd
(ii) il-liġi kummerċjali
(iii) il-liġi dwar il-fallimenti
(iv) il-kundizzjonijiet ta’ paga u impjieg 
fil-professjoni
(v) ir-responsabilità professjonali
(vi) it-traffikar tal-bnedmin jew tad-drogi; 
kif ukoll
(b) il-proprjetarju tal-bastiment tas-sajd 
jew l-organizzazzjoni ta’ produzzjoni 
rikonoxxuta kkonċernata ma ġewx 
ikkundannati fi Stat Membru għal offiża 
kriminali serja jew ma weħlux penali għal 
ksur serju tar-regoli tal-Unjoni relatati, 
b’mod partikolari, ma’:
(i) il-ħinijiet tax-xogħol u l-perjodi ta’ 
mistrieħ tas-sajjieda,
(ii) il-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-
sikurezza
(iii) il-kwalifiki inizzjali u taħriġ kontinwu 
tas-sajjieda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu qed jiddaħħal fuq il-bażi ta’ eżempju użat fis-Settur tat-Trasport, 
partikolarment ir-Regolament 1071/2009/KE dwar regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq. 

Emenda 158
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 28c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 c
Pooling ta' opportunitajiet tas-sajd

Id-detenturi ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
għandhom ikunu jistgħu jiġbru flimkien 
il-konċessjonijiet tagħhom sabiex 
jimmaniġġjaw ir-riżorsi tas-sajd 
kollettivament, pereżempju permezz ta’ 
organizzazzjoni ta’ produzzjoni 
rikonoxxuta. L-Istati Membri jistgħu 
jispeċifikaw il-perjodi minimi ta’ notifika 
li għandhom jiġu rispettati meta detentur 
ta’ konċessjoni tas-sajd ikun irid jinħall 
minn ftehim dwar il-ġbir flimkien tal-
konċessjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-individwalizzazzjoni tal-konċessjonijiet tas-sajd ma għandhiex tostakola l-possibilità ta’ 
mmaniġġjar tar-riżorsi kollettiv u/jew ibbażat fuq komunità, p.e. permezz ta’ P.O.s.

Emenda 159
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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-



PR\892576MT.doc 81/120 PE483.528v01-00

MT

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 kollha tas-sajd allokati lill-
Istat Membru u miżmuma minnu skont l-
Artikolu 16(1) jew miksuba bi skambju 
ma’ Stat Membru ieħor skont l-
Artikolu 16(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jistgħu jattribwixxu biss opportunitajiet tas-sajd lid-detenturi ta' 
konċessjonijiet tas-sajd li jżommu jew li jirċievu permezz ta' tpartit minn Stati Membri oħra. 
Ma jistgħux jattribwixxu l-opportunitajiet li jkunu taw lill-utenti ta' konċessjoni għas-sajd 
partikolari. Il-qsim tal-isforzi introdott minn regolazzjoni Mediterranja ma għandux isir 
trasferibbli.

Emenda 160
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ikunu 
awtorizzati biss iwettqu attivitajiet tas-sajd 
meta jkollhom opportunitajiet individwali 
ta' sajd suffiċjenti sabiex ikopru l-qabda 
potenzjali kollha li hija possibbli min-
naħa tal-bastiment tas-sajd, meta jiġu 
kkunsidrati ż-żona li jopera fiha u l-
irkaptu tas-sajd li jkun qed juża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: Wara bdil fl-irkaptu tas-sajd u/jew iż-żona tas-sajd, bastiment tas-sajd jista’ 
jkompli jistad jekk ikollu t-taħlita xierqa ta’ opportunitajiet ta’ sajd.

Emenda 161
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
5% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 

4. L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 
15% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma 
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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).

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 27(1a)(c) u 
fl-Artikolu 28(4).

Or. en

Emenda 162
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli skont l-Artikolu 28 u meta 
jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, Stat 
Membru jista' jipprovdi inċentivi lil 
bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu tas-
sajd selettiv li jelimina l-qbid aċċidentali 
mhux mixtieq fi ħdan l-opportunitajiet ta' 
sajd assenjati lil dak l-Istat Membru.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kopert mill-Artikolu l-ġdid 28a.

Emenda 163
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 164
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.
Dan ir-reġistru għandu jinkludi l-
informazzjoni trażmessa lill-Kummissjoni 
rigward il-metodu magħżul għall-
allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
skont l-Artikolu 28(7b). Dan ir-reġistru 
għandu jkun disponibbli pubblikament u 
għandu jiġi integrat fir-reġistru tal-flotta 
tas-sajd tal-Unjoni stabbilit skont l-
Artikolu 36(3).

Or. en

Emenda 165
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli

Trasferibilità ta' konċessjonijiet tas-sajd

Or. en

Emenda 166
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu trasferiti kollha jew 
parzjalment ġewwa Stat Membru bejn 
detenturi eliġibbli ta’ konċessjonijiet bħal 
dawn.

1. Sitt snin wara l-introduzzjoni ta’ 
sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd, 
għandhom isiru trasferibbli bejn detenturi 
eliġibbli ta’ konċessjonijiet bħal dawn fi 
ħdan l-Istat Membru.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw iż-żmien biex jaġġustaw il-kapaċità permezz ta' mezzi 
oħra, qabel it-trasferibilità ssir obbligatorja.

Emenda 167
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fuq talba ta’ Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tippermetti lil dak 
l-Istat Membru li ma jintroduċix it-
trasferibilità tal-konċessjonijiet tas-sajd 
f’attività partikolari tas-sajd jew, fejn diġà 
tkun ġiet introdotta t-trasferibilità, li 
jissospendi dik it-trasferibilità, sakemm, 
fir-rigward ta’ din l-attività partikolari 
tas-sajd, l-Istat Membru ma jkunx laħaq 
l-obbligi kollha skont l-Artikolu 34 
rigward il-valutazzjoni tal-kapaċità tas-
sajd tagħha u l-aġġustament tal-kapaċità 
tas-sajd għar-riżorsi disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw iż-żmien biex jaġġustaw il-kapaċità permezz ta' mezzi 
oħra, qabel it-trasferibilità ssir obbligatorja.

Emenda 168
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jawtorizza t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli lejn u mingħand Stati Membri 
oħra.

2. Stat Membru jista' jawtorizza t-
trasferiment ta' konċessjonijiet tas-sajd lejn 
u mingħand Stati Membri oħra.

Or. en
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Emenda 169
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward tal-paragrafi 1 u 1b, l-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw, 
għal kull attività tas-sajd, liema limiti 
għat-trasferibilità għandhom jiġu 
stabbiliti sabiex tiġi evitata 
konċentrazzjoni eċċessiva ta’ sjieda, tiġi 
ppreservata u titjieb l-istruttura tal-flotta, 
jiġu inkoraġġiti tipi ta’ rkaptu li jagħmlu 
inqas ħsara, jiġi żgurat aċċess għal 
sezzjonijiet artiġjanali, kostali, fuq skala 
żgħira u sezzjonijiet speċifiċi oħra tal-
flotta jew biex tiġi evitata konċentrazzjoni 
ġeografika eċċessiva tal-konċessjonijiet 
tas-sajd. Dawn il-limiti jistgħu jinkludu:
(a) l-iffissar ta’ perċentwali massimi ta’ 
ishma mill-opportunitajiet ta’ sajd li 
jistgħu jinżammu minn kwalunkwe 
proprjetarju ta’ bastiment jew ġbir 
flimkien ta’ mmaniġġjar kollettiv;
(b) il-ħtieġa tal-preżenza tal-proprjetarju 
abbord il-bastiment;
(c) il-limitazzjoni tat-trasferiment tal-
konċessjonijiet għal fi ħdan attivitajiet 
speċifiċi ta’ sajd jew sezzjonijiet tal-flotta 
tas-sajd;
(d) il-ħtieġa ta’ rabta ekonomika bejn id-
detentur tal-konċessjoni u l-komunità 
kostali tal-port domestiku tiegħu;
(e) kull limitu ieħor għat-trasferibilità li l-
Istat Membru jqis xieraq.

Or. en

Emenda 170
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fil-każ ta’ introduzzjoni obbligatorja 
tal-konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
skont il-paragrafu 1, kull salvagwardja 
adottata skont il-paragrafu 2a li 
timpedixxi indebitament il-kisba tal-miri 
ta’ aġġustament tal-flotta adottata 
b’konformità mal-Artikolu 35 għandha 
tiġi riveduta mill-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti salvagwardji kontra konċentrazzjoni eċċessiva. Madankollu, ma 
għandomx jiġu abbużati biex jostakolaw kompletamejnt il-kapaċità ta’ kummerċ fil-każ li jkun 
hemm eċċess fil-kapaċità li l-Istat Membru ma jkunx naqqas permezz ta’ metodi oħra.

Emenda 171
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 31 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
bastiment tas-sajd ma jistax jintuża għal 
aktar attività tas-sajd jekk il-proprjetarju 
tal-bastiment ikun ittrasferixxa l-
konċessjonijiet tas-sajd kollha tiegħu u 
ma jkollux fid-disponibilità tiegħu 
opportunitajiet oħra ta’ sajd, sakemm il-
bastiment ma jkunx inbigħ lil sajjied 
ieħor li għad għandu opportunitajiet ta’ 
sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr din id-dispożizzjoni, it-tnaqqis ippjanat fil-kapaċità ma jaħdimx.

Emenda 172
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 32 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-opportunitajiet individwali tas-sajd 
jistgħu jiġu mikrija b'mod sħiħ jew parzjali 
ġewwa Stat Membru.

1. L-opportunitajiet individwali tas-sajd 
jistgħu jiġu mikrija b'mod sħiħ jew parzjali 
ġewwa Stat Membru lil detenturi ta’ 
opportunitajiet individwali tas-sajd. Il-
perjodu ta’ kiri ma għandux jeċċedi sena. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jinkrew biss bejn sajjieda attivi, sabiex jiġu evitati l-
hekk imsejħa “slipper skippers”. 

Emenda 173
Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jawtorizza l-kiri ta' 
opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u 
mingħand Stati Membri oħra.

2. Stat Membru jista' jawtorizza l-kiri ta' 
opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u 
mingħand detenturi ta’ opportunitajiet 
individwali tas-sajd fi Stati Membri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jinkrew biss bejn sajjieda attivi, sabiex jiġu evitati l-
hekk imsejħa “slipper skippers”. 

Emenda 174
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex jiġi żgurat li l-objettivi u l-
prijoritajiet stabbiliti fl-Artikoli 27, 28a u 
28b jiġu protetti u msaħħin, Stat Membru 
jista’ jillimita d-dritt tad-detenturi ta’ 
opportunitajiet tas-sajd li jikru 
opportunitajiet individwali tas-sajd bil-
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kundizzjoni li tali limitazzjonijiet ma 
jostakolawx l-obbligi ta’ Stat Membru 
skont l-Artikolu 15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu permessi jikkontrollaw min għandu d-dritt li jistad. 
Madankollu, l-għan ġenerali li jieqaf l-iskartar tal-ħut għandu jintlaħaq jekk jista’ jinkiseb 
permezz tal-possibilità tal-kiri.

Emenda 175
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-metodu tal-allokazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull opportunità tas-sajd imqassma skont l-Art. 16 għandha tkun suġġetta għall-
Konċessjonijiet tas-Sajd, u għalhekk dan l-Artikolu mhuwiex meħtieġ iżjed.

Emenda 176
Proposta għal regolament
Parti 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PROTEZZJONI MSAĦĦA U 
SFRUTTAMENT SOSTENIBBLI TAR-
RIŻORSI TAL-BAĦAR FIL-
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MEDITERRAN

Or. en

Emenda 177
Proposta għal regolament
Parti 4 – artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Regoli speċifiċi ta’ tranżizzjoni għall-
Baħar Mediterran Introduzzjoni ta’ 

sistema TURF
1. Għandha tiġi stabbilita jew identifikata 
entità xjentifika biex tipprovdi parir 
xjentifiku għall-attivitajiet ta’ sajd fil-
Mediterran analoga għal dik ta’ ICES 
sal-31 ta’ Diċembru 2014, sabiex jiġi 
pprovdut parir xjentifiku għall-appoġġ 
tal-konformità mal-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament min-naħa tal-Unjoni u l-
Istati Membri.
2. Sa ...[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament], l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw, ikomplu jallokaw 
u jintraċċaw fuq mappa ż-żoni kollha 
protetti tas-sajd kif definit fl-Artikolu 2(2) 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1967/2006, inkluż iżda mhux biss: il-
habitats protetti skont l-Artikolu 4 ta’ dak 
ir-Regolament, iż-żoni protetti tas-sajd tal-
Komunità skont l-Artikolu 6 u ż-żoni 
nazzjonali protetti tas-sajd skont l-
Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament, kif ukoll 
iż-żoni kollha ta’ rkupru tal-stokkijiet tal-
ħut stabbiliti skont l-Artikolu 7a ta’ dan 
ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw ukoll, fi ħdan l-
ilmijiet territorjali tagħhom, habitats 
essenzjali tal-ħut u żoni sensittivi li jkun 
fihom qigħan tal-algi, habitat bil-qroll u 
qigħan bl-algi tal-qroll aħmar (maerl).
3. Sa … [tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
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ta’ dan ir-Regolament] iż-żoni kollha 
protetti identifikati skont il-paragrafu 2 
għandhom jingħalqu għall-attività kollha 
tas-sajd għal perjodu minimu ta’ ħames 
snin biex iħallu l-istokkijiet tal-ħut 
jirkupraw, sakemm l-entità xjentifika 
msemmija fil-paragrafu 1 ma 
tiddeterminax, permezz ta’ valutazzjonijiet 
speċifiċi għall-attivitajiet tas-sajd, li ma 
jkunx sar sajd żejjed tal-istokkijiet u li 
jistgħu jsiru attivitajiet ta’ sajd mingħajr 
ma tiġi kompromessa l-kisba tal-għanijiet 
fl-Artikolu 2 u mingħajr ma jiġu 
pperikolati l-habitats u l-ispeċijiet protetti 
fi ħdan żona partikolari protetta tas-sajd. 
L-attivitajiet tas-sajd ikunu jistgħu 
jerġgħu jibdew wara li tiġi stabbilita żona 
oħra jew jiġu stabbiliti żoni oħra tal-istess 
dimensjonijiet fejn kull attività tas-sajd 
tkun ipprojbita.
4. L-Istati Membri b’ilmijiet kostali fil-
Baħar Mediterran għandhom 
jistabbilixxu sistema of Użu ta' Drittijiet 
Territorjali għas-Sajd (TURFs) fejn l-
Istat Membru ma jimplimentax sistema 
ta’ konċessjonijiet tas-sajd. F’każijiet bħal 
dawn, l-Istati Membri għandhom 
jintraċċjaw iż-żoni fi ħdan l-ilmijiet 
territorjali tagħhom li fihom joperaw il-
bastimenti tas-sajd tagħhom, u 
jiddeterminaw liema bastimenti 
għandhom ikunu awtorizzati joperaw 
ġewwa tali żona. Meta jintraċċjaw iż-żoni 
tas-sajd tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jintraċċjaw kemm il-limiti 
spazjali taż-żona tas-sajd b’mod ġenerali, 
kif ukoll l-identifikazzjoni taż-żoni protetti 
tas-sajd kollha u jimmiraw sabiex 
jinżammu l-benefiċċji tar-riperkussjonijiet 
miż-żoni protetti tas-sajd għad-detenturi 
eliġibbli.
5. Sehem mhux trasferibbli tat-TURF, 
espress bħala intitolamenti tal-utenti 
delineati b’mod spazjali, limiti individwali 
fuq il-qabdiet, jew limiti individwali fuq l-
isforz jew kwalunkwe kombinazzjoni 
tagħhom, għandu jiġi assenjat lid-
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deterntur eliġibbli fit-TURF, 
b’konformità mar-rekwiżiti ta’ eliġibilità 
u ma’ kriterji oħra stabbiliti b’konformità 
mal-Artikoli 27, 28 u 28a;
6. Il-mortalità tal-ħut għandha tkun 
limitata għal livelli li jissodifaw l-għanijiet 
tal-Artikolu 2, u l-Unjoni għanha tfittex 
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi meta 
tiffissa limiti fuq il-qbid għal stokkijiet 
maqsuma ma’ tali pajjiżi terzi 
b’konformità mal-prinċipji li ġejjin:
(a) Pariri xjentifiċi dwar livelli ta’ 
mortalità tas-sajd xierqa għandhom 
jinkisbu mill-aħjar sorsi disponibbli.
(b) Fl-attivitajiet tas-sajd li għandhom 
dejta limitata, il-livelli tal-mortalità tal-
ħut għandhom jiġu stabbiliti bl-użu ta’ 
metodi ta’ valutazzjoni u regoli għal qbid 
ikkontrollat adattati għall-ġestjoni ta’ 
attivitajiet nieqsa mid-dejta abbażi tal-
metodoloġiji stabbiliti fil-paragrafi 3.1 u 
3.2 tal-Parti B tal-Anness tad-Deċiżjoni 
2010/477/UE dwar kriterji u standards 
metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb 
ta’ ilmijiet tal-baħar, u pjan għat-titjib tal-
kwalità tad-dejta għandu jiġi stabbilit 
bħala priojorità bħala parti mill-pjanijiet 
multiannwali applikabbli, iżda mill-inqas 
sal-31 ta’ Lulju 2014.
(c) L-Istati Membri għandhom jieħu 
miżuri biex iwessgħu l-ġbir ta’ dejta skont 
l-Artikolu 17(4) tar-Regolament (KE) Nru 
1967/2006 biex ikopru l-qabdiet tal-
ispeċijiet kollha li jinqabdu mill-
bastimenti kollha tas-sajd, inkluż l-
attivitajiet rikreattivi tas-sajd, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014. 
(d) L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu u 
jinfurzaw miżuri addizzjonali ta’ 
protezzjoni (inkluż l-esklużjoni ta’ 
attivitajiet rikreattivi tas-sajd jew 
restrizzjonijiet fuq il-kwantità, it-tipi ta’ 
rkaptu, iż-żoni ta' spazju jew il-ħinijiet 
tas-sajd) li jkattru l-abbundanza. jew il-
profitabilità tal-attivijiet tas-sajd tagħhom.
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7. Għandhom jiġu stabbiliti u 
implimentati miżuri ta’ 
responsabilizzazzjoni biex jiġi żgurat li d-
detenturi eliġibbli tat-TURFs jibqgħu 
ġewwa l-limiti tal-qbid, iż-żona u/jew l-
isforzi tagħhom. L-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi biex jiżguraw li l-qabdiet 
kollha jiġu rrekordjati fuq bażi ta’ kull 
ġurnata, u li d-dejta fil-livell tal-attività 
tas-sajd tkun magħmula disponibbli biex 
tiġi żgurata konformità u għal skopijiet 
ta’ ġestjoni u ta’ valutazzjoni xjentifika.
8. Il-ħolqien u l-implimentazzjoni tat-
TURFs għandhom ikunu appoġġjati 
finanzjarjament mill-Unjoni. L-Unjoni 
għandha wkoll tieħu miżuri biex tnaqqas 
il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi 
negattivi possibbli tat-TURFs li jistgħu 
jirriżultaw.
9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 55, inklużi miżuri ta’ 
nonkonformità fir-rigward tal-paragrafi 
2,3,4,5, 6 u 7 jekk Stat Membru jonqos 
milli josserva l-obbligi tiegħu skont dawn 
il-paragrafi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjega għal din il-proposta tinstab fin-nota spjegattiva.

Emenda 178
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot nazzjonali tagħhom biex 
jiksbu bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità 
għas-sajd tagħhom u l-opportunitajiet tas-
sajd tagħhom b’konformità mal-għanijiet 
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ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 179
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġi implimentat l-għan 
speċifikat fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu valutazzjonijiet tal-
kapaċitajiet sa …* u jittrażmettu r-
riżultati lill-Kummissjoni. Il-
valutazzjonijiet tal-kapaċitajiet għandhom 
jinkludu analiżi tal-kapaċità totali tal-
flotta għal kull attività tas-sajd u sezzjoni 
tal-flotta fil-mument tal-valutazzjoni, u l-
impatti tagħha fuq l-istokkijiet u l-
ekosistema tal-baħar fuq skala usa’. Il-
valutazzjonijiet għandhom isiru 
b’konformità mal-linji gwida tal-
Kummissjoni għal analiżi mtejba tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-
opportunitajiet tas-sajd1.
__________________
*ĠU jekk jogħġbok, daħħal id-data sitt 
xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.
1 DG Mare, 2008. Linji gwida għal analiżi 
mtejba tal-bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta 
u l-opportunitajiet tas-sajd L-użu ta’ 
indikaturi għar-rappurtaġġ skont l-Article 
14 tar-Regolament tal-Kunsill 2371/2002, 
Marzu 2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħmlu valutazzjoni sħiħa tal-kapaċitajiet tas-sajd tagħhom u 
jżommu mal-linji gwida eżistenti.
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Emenda 180
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Minkejja l-Artikolu 11, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw tnaqqis fil-
kapaċità sa …* għal kull attività tas-sajd 
fejn il-kapaċità tas-sajd ma tkunx f’bilanċ 
effettiv mal-opportunitajiet tas-sajd 
disponibbli.
__________________________
* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw biżżejjed żmien biex jippermettu allinjament 
ikkoordinat tal-kapaċitajiet skont l-Art. 11. Madankollu, għal każijiet fejn ma jiġu adottati l-
ebda pjanijiet multiannwali fil-ħin, għandu jibqa’ obbligu ċar għall-allinjament tal-
kapaċitajiet.

Emenda 181
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-Kummissjoni, kull sena, għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u 
l-progress li jkun sar għall-kisba ta’ 
"flotta bbilanċjata" b’konformità mal-
paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 182
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Jekk Stat Membru jeċċedi il-qabda 
permessa tiegħu fi ħdan attività tas-sajd 
b’10 % jew aktar għal sentejn 
konsekuttivi, l-attività tas-sajd 
ikkonċernata tiġi kkunsidrata li għandha 
wisq kapaċità tas-sajd, u l-istati Membri 
għandhom jagħmlu l-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli fi ħdan dik l-attività tas-
sajd fi żmien sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċess kontinwu fil-kwoti huwa s-sinjal l-aktar ovvju għal kapaċità żejda prevalenti.

Emenda 183
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
sakemm ma jkunx hemm qabel l-irtirar tal-
liċenzja tas-sajd u l-awtorizzazzjonijiet tas-
sajd.

Or. en

Emenda 184
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 34 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-għajnuna għall-modernizzazzjoni 



PE483.528v01-00 96/120 PR\892576MT.doc

MT

tal-bastimenti tas-sajd għandha tkun 
kondizzjonali għall-implimentazzjoni mill-
Istati Membri tad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
l-Artikolu.

Or. en

Emenda 185
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 186
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi reviżjoni tal-Anness II sa …* u 
għandha tikkunsidra l-iffissar ta’ limiti 
massimi għall-kapaċitajiet għal 
sezzjonijiet differenti, p.e. għall-vapuri li 
joperaw fil-qafas ta’ ftehimiet tas-sajd 
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sostenibbli.
____________________
*ĠU Jekk jogħġbok, daħħal id-data: sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 187
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
tagħhom tal-ġbir ta’ dejta skont ir-
regolament (KE) Nru 199/2008 u 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, l-Istati 
Membri għandhom jirreġistraw u 
jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-miżuri stabbiliti skont 
dan ir-Regolament dwar il-karatteristiċi 
tal-bastimenti u l-irkaptu, is-sjieda u l-
attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li 
jtajru l-bandiera tagħhom b’relazzjoni mal-
ispazju u ż-żmien.

Or. en

Emenda 188
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 
30.

Or. en
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Emenda 189
Proposta għal regolament
Parti 5 – artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 190
Proposta għal regolament
Parti 6 – artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-livell tal-attivitajiet tas-sajd, inklużi 
l-kwantitajiet ta’ qabdiet aċċidentali ta’ 
speċijiet użati kummerċjalment, l-impatt li 
l-attivitajiet tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-
baħar, u l-kisba u ż-żamma ta’ status 
ambjentali tajjeb kif definit fid-Direttiva 
2008/56/KE u d-Deċiżjoni 2010/477/UE;

Or. en

Emenda 191
Proposta għal regolament
Parti 6 – artikolu 37 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jiżguraw li d-dejta tinġabar fil-ħin u li 
d-dejta miġbura tkun preċiża u affidabbli;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa estremament importanti li d-deċiżjonijiet għall-ġestjoni tajba jkollhom id-dejta 
disponibbli fil-ħin.

Emenda 192
Proposta għal regolament
Parti 6 – artikolu 37 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) jiżguraw ħażna sigura tad-dejta miġbura 
u fejn xieraq, il-protezzjoni tagħha, 
inkluża dik tal-kunfidenzjalità tagħha 
filwaqt li tingħata kunsiderazzjoni dovuta 
lil kull interess pubbliku prevalenti fl-
iżvelar tad-dejta; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni ta’ Aarhus tesiġi li għandha tingħata kunsiderazzjoni dovuta lil kull interess 
prevalenti tal-pubbliku fl-iżvelar tad-dejta.

Emenda 193
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3.

1. L-Unjoni għandha tippromwovi l-
implimentazzjoni effettiva tal-istrumenti u 
r-regolazzjonijiet internazzjonali dwar 
attivitajiet tas-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, l-obbligi internazzjonali u l-
għanijiet tal-politika u konsistenti mal-
għanijiet stipulati fl-Artikoli 2 u 3 u l-
prinċipji ta’ governanza tajba stipulati fl-
Artikolu 4.
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Or. en

Emenda 194
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjoni tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli u tkun konformi mal-liġi tal-
Unjoni  L-Unjoni għandha tippromwovi 
miżuri sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tas-
sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu jinġiebu 'l 
fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli. L-Unjoni 
għandha tippromwovi wkoll l-
istabbiliment u t-tisħiħ tal-kumitati ta’ 
konformità tal-RFMO, reviżjonijiet 
perjodiċi tal-konformità u azzjonijiet 
xierqa ta’ rimedju, inklużi sanzjonijiet 
dissważivi u effettivi li jeħtieġ li jiġu 
applikati b’mod trasparenti u 
nondiskriminatorju.

Or. en

Emenda 195
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 196
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku, 
soċjali u ambjentali għall-attivitajiet tas-
sajd imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 197
Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tkun tista’ ssir l-
indentifikazzjoni tal-eċċess tal-qabda 
permessibbli msemmija fil-paragrafu 2, il-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jiżguraw trasparenza u 
jipprovdu għall-iskambju tal-
informazzjoni relevanti kollha bejn l-UE 
u l-pajjiż terz ikkonċernat, dwar l-isforz 
tas-sajd totali fuq l-istokkijiet 
ikkonċernati minn bastimenti nazzjonali 
u, fejn xieraq, minn bastimenti barranin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-UNCLOS, il-pajjiżi terzi huma permessi li jitolbu bi dritt aċċess għall-eċċess tal-
qabdiet permessibbli (Artikolu 62.2). F’bosta każijiet, hija ħaġa diffiċli jekk mhux impossibbli 
tikkwantifika l-eċċess aċċessibbli għall-UE minħabba n-nuqqas ta' dejta, trasparenza, eċċ. Il-
ftehimiet bilaterali tal-UE dwar is-sajd iridu joħolqu l-kundizzjonijiet sabiex jiġi żgurat li l-
attivitajiet tas-sajd barranin ma jirriżultawx f'sajd żejjed.
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Emenda 198
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 41 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-hekk imsejħa “klawsola tal-esklussività” tiżgura li hemm ċerti termini u kundizzjonijiet 
minimi, u ċertu grad ta’ konformità, għall-flotta tal-UE kollha kemm hi. Mingħajr il-klawsola 
tal-esklussività, il-proprjetarji tal-vapuri jistgħu jidħlu fi ftehimiet ma’ dawk il-pajjiżi terzi, li 
fuqhom l-UE jew anki l-istat Membru tal-bandiera ma għandhomx kontroll jew informazzjoni.

Emenda 199
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 41 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li 
jimmiraw li jevitaw sitwazzjonijiet fejn 
bastimenti tal-Unjoni li jkun eżawrew l-
opportunitajiet tas-sajd li jkunu rċevew 
permezz ta’ ftehim jistgħu jibdlu l-
bandiera għal waħda ta’ pajjiż terz sabiex 
jiksbu opportunitajiet ta’ sajd 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 200
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 41 – paragrafu 2d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Il-Ftehimiet tas-Sajd Sostenibbli 
għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet li 
jirrikjedu rispett mingħajr kundizzjonijiet 
tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-
bniedem, kif stipulat fid-Dikjarazzjoni 
Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-
Nazzjonijiet Uniti u fi strumenti oħra 
internazzjonali relevanti dwar id-drittijiet 
tal-bniedem, kif ukoll tal-prinċipju tal-
istat tad-dritt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-approċċ ġenerali għall-politika tal-UE dwar l-affarijiet barranin u l-
iżvilupp.

Emenda 201
Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41a
Ftehimiet ta' kooperazzjoni għas-sajd 

sostenibbli
1. Sabiex tinkiseb politika tas-sajd aktar 
konċertata, koerenti u sostenibbli fil-
baċini tal-baħar maqsuma kollha, l-
Unjoni għandha timmira li tikkonkludi, 
kemm jista’ jkun malajr, Ftehimiet ta' 
Kooperazzjoni għas-Sajd Sostenibbli mal-
pajjiżi ġirien. Dawn il-ftehimiet 
għandhom jipprovdu għal finanzjament u 
appoġġ tekniku tal-unjoni, għall-pajjiżi 
terzi kkonċernati. Dawn il-ftehimiet 
għandhom jiġu konklużi fi spirtu ta’ 
kooperazzjoni ġusta u ekwa u għandhom 
jimmiraw sabiex ir-responsabilitajiet 
jinqasmu b’mod ġust bejn l-Unjoni u l-
pajjiz sieħeb rispettiv.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-Ftehimiet ta' Kooperazzjoni għas-Sajd Sostenibbli huwa li jiġu ffinanzjati u 
appoġġjati pajjiżi ġirien tal-UE bi skambju għal trażmissjoni / qsim ta’ regoli tas-sajd u 
ġestjoni konġunta tal-istokkijiet tal-ħut. F’dan is-sens, l-UE tista’ ssir esportatur dirett tal-
mudell tagħha stess tal-ġestjoni tal-ħut lejn pajjiżi ġirien. Jeżistu numru ta’ żoni ġeografiċi 
(b’mod partikolari fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed) fejn huwa neċessarju li dan il-metodu 
tal-ftehimiet dwar is-sajd fuq il-bażi tal-kooperazzjoni jiġi applikat.

Emenda 202
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Promozzjoni tal-akkwakultura permezz ta’ 
linji gwida strateġiċi tal-Unjoni u pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali

Or. en

Emenda 203
Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp
tagħha u l-innovazzjoni sabiex ikun 
possibbli għall-prodotti tal-akkwakultura 
tal-Unjoni li jissodisfaw mill-inqas 60% 
tad-domanda għall-prodotti tal-
akkwakultura fl-Unjoni sal-2023;

Or. en

Emenda 204
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika; (b) l-inkoraġġiment u appoġġ għall-attività
ekonomika;

Or. en

Emenda 205
Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

(c) l-akkwakultura ssir kontributur tad-
diversifikazzjoni u t-titjib tal-prestazzjoni 
ekonomika, u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja 
fiż-żoni kostali u rurali;

Or. en

Emenda 206
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) promozzjoni tas-sostenibilità 
ambjentali, soċjali u ekonomika tas-settur 
tal-akkwakultura tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 207
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) garanzija ta’ prodotti tajbin għas-
saħħa u sikuri.
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Or. en

Emenda 208
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

(a) tnaqqis tal-burokrazija u 
simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

Or. en

Emenda 209
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43
Inizjattivi tal-Unjoni għall-promozzjoni 

ta’ akkwakultura sostenibbli
1. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
għall-promozzjoni ta’ akkwakultura 
sostenibbli b’inizjattivi adegwati rigward
(a) is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-
settur u t-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi fil-livell tal-Unjoni;
(b) l-integrazzjoni ta’ attivitajiet tal-
akkwakultura f’oqsma oħra bħall-politiki 
taż-żoni kostali, strateġiji u linji gwida tal-
baħar għall-ippjanar tal-ispazju tal-
baħar, l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma u l-politika ambjentali.
2. L-Unjoni għandha tappoġġja l-
produzzjoni u l-konsum tal-prodotti tal-
akkwakultura tal-Unjoni sostenibbli 
permezz ta’:
(a) l-istabbiliment ta’ kriterji kwalitattivi 
rigorużi, trasparenti u ġenerali għall-
akkwakultura sal-2014, li l-
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implimentazzjoni tagħhom għandha tiġi 
żgurata madwar l-Unjoni u li għandhom 
jiżguraw li l-impatt ekoloġiku u soċjali 
negattiv possibbli tal-attivitajiet tal-
akkwaklutura jitnaqqsu u, fejn ikun 
possibbli, jiġu eliminati.
(b) sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi 
Ewropej dwar il-kwalità għolja tal-
prodotti tal-akkwakultura tal-Unjoni;
(c) stipular ta’ regoli rigward it-
traċċabilità ta’ prodotti tal-akkwakultura 
tal-Unjoni jew importati;
(d) l-introduzzjoni u t-tisħiħ ta’ kriterji 
għat-tikkettar tal-akkwakultura fil-livell 
tal-Unjoni, biex jiġu introdotti standards 
minimi li jirriflettu kwalità għolja, 
sostenibilità u metodoloġiji ta’ 
produzzjoni ekoloġika u organika;
(e) garanzija ta’ kundizzjonijiet ugwali 
għall-operaturi u l-prodotti tal-
akkwakultura kollha tal-Unjoni 
b’relazzjoni mal-prodotti tal-
akkwakultura importati;  garanzija li l-
prodotti importati tal-akkwakultura jkunu 
prodotti skont l-istandards Ewropej 
relevanti ta’ kwalità, jiġifieri l-istandards 
ekoloġiċi jew ta’ benesseri tal-annimali;
(f) id-disponibilità ta' finanzjament 
addizzjonali mill-Fond Ewropew 
Marittimu u tas-Sajd għal akkwakultura 
ambjentalment sostenibbli b’mod 
partikolari għall-impriżi żgħar jew ta’ 
daqs medju;

Or. en

Emenda 210
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 43b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43b
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Benesseri tal-annimali
L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tal-akkwakultura 
jitwettqu b’konformità ma’:
(a) ir-rakkomandazzjoni rigward il-
benesseri ta’ ħut tat-trobbija li ġiet 
adottata mill-Kumitat Permanenti tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar il-Protezzjoni 
tal-Annimali Miżmuma għal Skopijiet tal-
Biedja, u
(b) ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-
Annimali rigward il-benesseri tal-ħut tat-
trobbija waqt it-trasport u l-aspetti tal-
benesseri tal-istordiment u l-qtil ta’ ħut 
tat-trobbija għall-konsum mill-bniedem.

Or. en

Emenda 211
Proposta għal regolament
Parti 8 – artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikoli 52 u 54.

Or. en

Emenda 212
Proposta għal regolament
Parti 9 - artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi;

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista, kif ukoll l-informazzjoni u l-
għarfien tal-konsumaturi;
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Emenda 213
Proposta għal regolament
Parti 10 - artikolu 46 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp ta' kultura ta' konformità fost 
l-operaturi;

(d) l-iżvilupp ta' kultura ta' konformità fost 
l-operaturi, il-proprjetarji tal-bastimenti u 
s-sajjieda;

Or. en

Emenda 214
Proposta għal regolament
Parti 11 – artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nuqqas ta' konformità mill-Istati 
Membri, mar-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd, tista' twassal għall-interruzzjoni 
jew is-sospensjoni tal-ħlasijiet jew għall-
applikazzjoni ta' korrezzjoni finanzjarja
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-firxa, id-dewmien u r-
ripetizzjoni tan-nuqqas ta' konformità.

2. In-nuqqas ta' konformità mill-Istati 
Membri, mar-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd, għandha twassal għall-
interruzzjoni jew is-sospensjoni tal-ħlasijiet 
jew għall-applikazzjoni ta' korrezzjoni 
finanzjarja għall-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni skont il-Politika Komuni tas-Sajd. 
Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
proporzjonati man-natura, il-firxa, id-
dewmien u r-ripetizzjoni tan-nuqqas ta' 
konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġu inċentivi qawwija biex tiżdied il-konformità mal-PKS.

Emenda 215
Proposta għal regolament
Parti 11 – artikolu 51 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja 
lill-operaturi

Kundizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja 
lill-operaturi, il-proprjetarji tal-bastimenti 
u s-sajjieda 

Or. en

Emenda 216
Proposta għal regolament
Parti 11 – artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-
operaturi, lill-proprjetarji tal-bastimenti u 
lis-sajjieda għandha tkun kundizzjonali fuq 
il-konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd mill-operaturi.

Or. en

Emenda 217
Proposta għal regolament
Parti 11 – artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ksur serju mill-operaturi tar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd, għandu jirriżulta 
fi projbizzjonijiet temporanji jew 
permanenti fuq l-aċċess għall-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni u/jew l-applikazzjoni 
ta' tnaqqis finanzjarju. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu proporzjonati man-natura, 
il-firxa, id-dewmien u r-ripetizzjoni tal-
ksur serju.

2. Ksur serju mill-operaturi, mill-
proprjetarji tal-bastimenti u s-sajjieda 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.

Or. en
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Emenda 218
Proposta għal regolament
Parti 11 – Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata 
biss jekk ma tkun ġiet imposta l-ebda 
sanzjoni għal ksur serju lill-operatur
ikkonċernat sa perjodu ta' sena (1) qabel 
id-data tal-applikazzjoni għall-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata 
biss jekk ma jkun ġie kommess l-ebda ksur 
serju mill-operatur, proprjetarju ta’ 
bastiment jew sajjied ikkonċernat sa 
perjodu ta' tliet snin qabel id-data tal-
applikazzjoni għall-għajnuna finanzjarja 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 219
Proposta għal regolament
Parti 12 – artikolu 53 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-Kunsilli Konsultattivi relatati 
speċifikament mas-sajd fiż-żona 
ġeografika kkonċernata kif ukoll l-
STECF fir-rispett tal-proposti għall-
miżuri li għandhom jiġu adottati fuq il-
bażi tal-Artikolu 43(2) TFUE, bħall-
pjanijiet multiannwali jew l-oqfsa tal-
miżuri tekniċi, u l-atti delegati adottati 
skont l-Artikolu 55 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 220
Proposta għal regolament
Parti 12 – artikolu 53 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar problemi relatati mal-

(b) jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar problemi relatati mal-
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ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura fil-
qasam ta' kompetenza tagħhom;

ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura fil-
qasam ta' kompetenza tagħhom, u 
jipproponu soluzzjonijiet biex jingħelbu 
dawn il-problemi;

Or. en

Emenda 221
Proposta għal regolament
Parti 12 – artikolu 53 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) imexxu attivitajiet oħra meħtieġa biex 
iwettqu l-funzjonijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 222
Proposta għal regolament
Parti 12 – artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
jikkunsidraw b’mod dovut l-opinjonijiet u 
r-rakkomandazzjonijiet riċevuti skont il-
paragrafu 1 u, fejn il-miżuri finali adottati 
jvarjaw minn dawn l-opinjonijiet, 
għandhom jipprovdu spjegazzjonijiet 
dettaljati tar-raġunijiet għaliex ivarjaw.
Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-
Istat Membru kkonċernat, għandhom
iwieġbu fi żmien raġonevoli għal 
kwalunkwe opinjoni, rakkomandazzjoni, 
suġġeriment jew informazzjoni riċevuti 
skont il-paragrafi -1 u 1. Il-Kunsilli 
Konsultattivi għandhom jikkonsultaw l-
STECF għal parir xjentifiku qabel ma 
jadottaw opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet jew suġġerimenti 
skont il-paragrafi -1 and 1.
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Emenda 223
Proposta għal regolament
Parti 12 – artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd, p.e. l-impjegati, 
l-organizzazzjonijiet ambjentali u l-gruppi 
tal-konsumaturi, kif ukoll xjenzati u 
rappreżentanti ta’ amministrazzjonijiet 
nazzjonali u reġjonali. Il-kompożizzjoni 
għandha tiżgura li s-settur tas-sajd ikun 
rappreżentat fid-diversità kollha tiegħu u 
li mill-inqas nofs is-siġġijiet fl-assemblea 
ġenerali u l-kumitat eżekuttiv jiġu 
assenjati lir-rappreżentanti minn barra s-
settur tas-sajd.

Or. en

Emenda 224
Proposta għal regolament
Parti 14 – artikolu 57 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-Regolament (KE) Nru 199/2008 
huwa mħassar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-Ġbir ta’ Dejta ma għandhiex tiġi revokata. Il-bidliet neċessarji 
għandhom isiru permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.



PE483.528v01-00 114/120 PR\892576MT.doc

MT

Emenda 225
Proposta għal regolament
Parti 14 – artikolu 57a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57a
Analiżi

Il-Kummmissjoni għandha tibgħat 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-operat u l-
implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-
Sajd qabel tmiem l-2022.

Or. en

Emenda 226
Proposta għal regolament
Parti 14 – artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-Artikolu 57(4), ir-Regolament 
(KE) Nru 199/2008 għandu jkompli 
japplika għall-programmi nazzjonali 
adottati għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta 
għas-snin 2011 - 2013.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-Ġbir ta’ Dejta ma għandhiex tiġi revokata. Il-bidliet neċessarji 
għandhom isiru permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 227
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
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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-
Tramuntana

Iż-żoni tal-
ICES IV u IIIa

Il-Baħar tat-
Tramuntana

Iż-żoni tal-
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 

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 L-akkwakultura, 
kif definita fl-
Artikolu 5

Kunsill 
Konsultattiv 
Ġenerali tas-Sajd 
u s-Swieq

Kwistjonijiet 
orizzontali dwar 
l-
implimentazzjoni 
tal-għanijiet 
stabbiliti fl-
Artikoli 2 u 3 u 
kwistjonijiet 
relatati mal-
Organizzazzjoni 
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Komuni tas-Suq

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ġustifikazzjoni

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) attwali falliet fil-parti l-kbira tagħha. Jidher li huwa 
impossibbli li jiġu solvuti l-problemi li ilhom jeżistu (is-sajd żejjed, il-kapaċità żejda, il-
qagħda ekonomika ħażina ta' ħafna impriżi fis-settur tas-sajd, il-problemi soċjali kkawżati 
mit-tnaqqis tas-sajd f'ħafna reġjuni kostali). Ir-Regolament bażiku ġdid għandu jkun 
ambizzjuż biex jibni l-bażi sabiex ix-xejra negattiva kostanti tinqeleb u biex tinbena industrija 
tas-sajd fl-Ewropa li tkun sostenibbli u li jkollha suċċess.

L-abbozz ta’ rapport huwa bbażat fuq id-dokumenti ta’ ħidma tar-rapporteur dwar ir-riforma 
tal-Politika Komuni tas-Sajd (PE 480.830, PE 491.603 u PE 480.832), fejn il-kwantità kbira 
ta’ kummenti kostruttivi dwar dawn id-dokumenti mill-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni 
u l-pubbliku kienu utli ħafna fl-iżvilupp sussegwenti tal-ideat fl-abbozz ta’rapport.

Dan li ġej huwa sommarju tal-punti l-aktar importanti tal-abbozz ta' rapport:

Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY)

Il-Kummissjoni qed tipproponi bħala objettiv tar-Regolament li sal-2015 l-istokkijiet kollha 
tal-ħut jiġiebu fil-livell ta’ MSY. Ir-rapporteur tappoġġja dan l-objettiv. Biex jintlaħaq dan l-
objettiv, l-UE għandha taħdem biex kemm jista’ jkun tosserva l-impenji li ħadet hija stess 
f’Johannesberg fl-2002. 

Madankollu, il-prinċipju li jistabbilixxi l-objettiv fl-Art. 2 mhuwiex suffiċjenti. Barra minn 
hekk, għandu jkun hemm obbligu li jorbot legalment lill-Kunsill biex tonqos il-mortalità tal-
ħut għal livell komparabbli mal-MSY (FMSY) sal-2015. Fil-każ ta’ sajd żejjed tal-istokkijiet, 
għandu jkun hemm saħansitra tnaqqis drastiku fil-mortalità tal-ħut, għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni, biex l-istokkijiet jitħallew jikbru.

Obbligu tal-ħatt tal-qabdiet u projbizzjoni fuq l-iskartar tal-ħut

Il-proposta tar-regola dwar il-ħatt għandha tinżamm. Dan joħloq inċentiva ċara għal selettività 
akbar u b’hekk jiġu evitati qabdiet aċċidentali mhux mixtieqa. Jekk ir-regola tiġi implimentata 
b’mod intelliġenti, din il-miżura twassal għal kwantitajiet akbar ta’ ħatt fuq perjodu twil ta’ 
żmien.

Sabiex ir-regola dwar il-ħatt taħdem b’suċċess, madankollu, huma meħtieġa numru ta’ emendi 
u żidiet fil-proposta tal-Kummissjoni. Dawn, fost l-oħrajn, jinkludu:

- l-obbligu tal-Istati Membri li jwettqu proġetti pilota biex iżidu s-selettività, sabiex 
jippreparaw lis-sajjieda għar-regola dwar il-ħatt u biex jgħinuhom inaqqsu l-qabdiet 
aċċidentali

- l-indirizzar tal-għajnuna finanzjarja għal aktar selettività lejn dawk l-attivitajiet tas-
sajd fejn ir-regola dwar il-ħatt hija partikolment diffiċli biex tiġi implimentata
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- approċċ gradwali u bbażat fuq l-attività tas-sajd (u mhux fuq l-ispeċijiet), sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati regoli dettaljati fi pjanijiet multiannwali qabel ma tidħol 
fis-seħħ ir-regola dwar il-ħatt;

- regoli li jiffaċilitaw l-introduzzjoni tar-regola tal-ħatt għas-sajjieda. Dawn jinkludu 
eċċezzjonijiet de minimis għal kwantitajiet żgħar ta’ qabdiet aċċidentali, jekk ma 
jkunux jistgħu jiġu pproċessati fuq l-art, u eżenzjoni għall-qabdiet aċċidentali li 
jkollhom probabilità kbira li jgħixu jekk jintefgħu lura fil-baħar.

Sistema trasparenti għall-konċessjonijiet individwali u kollettivi

Il-kritika tal-proposta tal-Kummissjoni dwar “konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli (TFCs)” 
tittratta primarjament il-fatt li jsiru suġġetti għall-kummerċ u li għalhekk jistgħu jiġi msarrfa fi 
flus.

Ir-rapporteur tixtieq tagħmel referenza għal aspett ieħor tal-konċessjonijiet għas-sajd. Dawn 
jikkostitwixxu għas-sajjied mhux biss valur finanzjarju iżda wkoll garanzija tad-dritt tas-sajd. 
Is-sajjied jaf li għal perjodu speċifiku għandu dritt jistad sehem partikolari mill-kwota 
nazzjonali. Dan jgħinu jagħmel pjanijiet aktar sodi. Din is-sikurezza fl-ippjanar hija wkoll ta’ 
benefiċċju għall-ambjent, għax is-sajjied ikkonċernat ikollu żmien is-sena kollha biex jistad 
il-kwota tiegħu u ma għandux għalfejn jistad kemm jista’ jkun malajr u kemm jista’ jkun ħut.

Sabiex jiġu sfruttati dawn il-vantaġġi mingħajr ma d-drittijiet tas-sajd jissarrfu fi flus, ir-
rapporteur qed tipproponi għalhekk li t-terminu "trasferibbli" jitħassar mill-Artikolu 27. 
Għalhekk it-TFCs (Konċessjonijiet tas-Sajd Trasferibbli) isiru FCs (Konċessjonijiet tas-Sajd). 
Il-konċessjonijiet tas-sajd b’hekk huma u jibqgħu proprjetà tal-Istat Membru u jiġu trasferiti 
lis-sajjieda għal perjodi limitati ta’ żmien. 

Il-proposta tippermetti l-“pooling” tal-konċessjonijiet tas-sajd fuq bażi volontarja, sabiex ikun 
jista’ jsir immaniġġjar kollettiv tradizzjonali jew immaniġġjar minn organizzazzjonijiet ta’ 
produzzjoni.

Kwistjoni estremament importanti hija naturalment min għandu jirċievi dawn il-
konċessjonijiet tas-sajd. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jikkunsidraw kriterji 
soċjali u ambjentali sabiex attivitajiet żgħar lokali tas-sajd u prattiki selettivi ta’ qbid 
jissaħħew. 

Eliminazzjoni ta’ kapaċitajiet żejda

Ir-rapporteur hija konvinta li f’bosta attivitajiet tas-sajd Ewropew il-kapaċitajiet żejda huma 
problema li għandha tiġi solvuta b’mod urġenti. It-TFCs, minħabba l-konċentrazzjoni 
ekonomika, huma mezz biex jiġu eliminati l-kapaċitajiet żejda. Madankollu, dan huwa biss il-
każ ta’ flotot li jistadu għal dawk l-ispeċijiet li huma regolati permezz ta' TACs u kwoti. Il-
miżuri ta’ restrizzjoni tas-sajd ibbażati fuq l-isforzi tas-sajd, bħal, p.e. ir-Regolament tal-
Mediterran 1967/2006, jidhru li mhumiex adattati biex isir il-kummerċ.

Il-proposta tagħti lill-Istati Membri kkonċernati l-possibilità li jużaw metodi alternattivi biex 
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jallinjaw il-kapaċitajiet ta’ qbid tagħhom mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli. Huwa biss 
fejn dan ma jirnexxix fi żmien sitt snin li l-konċessjonijiet tas-sajd fl-attivitajiet tas-sajd 
ikkonċernati għandhom jerġgħu jsiru suġġetti għall-kummerċ.

Huwa preferibbli li l-aġġustament tal-kapaċità jiġi kkoordinat bejn l-Istati Membri – u f’dan 
ir-rigward il-pjanijiet multiannwali jistgħu u għandhom jintużaw.

Barra minn hekk, il-proposta tagħmilha ċara wkoll li l-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
possibilità li l-konċessjonijiet tas-sajd jiġu kkummerċjalizzati, pereżempju billi jipprojbixxu l-
kummerċ tagħhom lilhinn mil-limiti ta’ sezzjonijiet speċifiċi tal-flotta.

Reġjonalizzazzjoni u konsultazzjoni mal-gruppi interessati

Il-proposta tar-rapporteur għandha l-għan li tikseb koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri 
sabiex meta jiġu ddelegati l-kompetenzi lill-Istati Membri fil-qafas ta’ pjan multiannwali jew 
regolament qafas tekniku r-riżultat ma jkunx możajk ta’ miżuri nazzjonali differenti.

L-abbozz ta’ rapport, għaldaqstant, jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw fl-adozzjoni ta’ 
miżuri nazzjonali (“reġjonalizzati”).

Fl-istess ħin, il-Kunsilli Konsultattivi (dawk li kienu l-“RACs”)) għandhom jissaħħu, billi 
qabel ma tittieħed miżura jiġu kkonsultati kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jippreżentaw ġustifikazzjonijiet 
b’saħħithom kull meta jiddevjaw mir-rakkomandazzjonijiet. Il-Kumitati Konsultattivi 
għalhekk għandhom il-potenzjal jiżguraw il-koerenza tal-miżuri adottati mill-Istati Membri. 
Barra minn hekk, l-involviment tagħhom  jirrendi r-regolazzjonijiet ikkonċernati aktar 
aċċettabbli fis-settur tas-sajd u fis-soċjetà ċivili. 

Bħala miżura oħra biex tiżdied il-koerenza u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-għanijiet 
tal-PKS, il-Kummissjoni trid tagħmel valutazzjoni regolari tal-miżuri nazzjonali kkonċernati.

Il-Kumitati Konsultattivi għandhom jiġu kkonsultati wkoll meta r-regola tal-ħatt tiġi 
introdotta, u qabel id-dħul fis-seħħ tagħha għandhom jissottomettu proposti dwar l-
implimentazzjoni tal-attività tas-sajd dokumentata kompetament. Barra minn hekk, għandhom 
ifasslu proposti għal regoli ta’ eċċezzjoni għall-ħut li jkollhom probabilità kbira ta’ 
sopravvivenza. Naturalment, dawn finalment iridu jiġu pprovati xjentifikament.

Miżuri addizzjonali għall-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut 

L-abbozz ta’ rapport imur lil hinn mill-proposti tal-Kummissjoni billi fl-Artikolu 7a (ġdid) 
jipproponi bħala miżura addizzjonali, li l-Istati Membri jkunu obbligati fi żmien tliet snin 
jagħlqu bejn 10 u 20%  tal-ilmijiet tagħhom għas-sajd. Din il-miżura tista’ minn naħa waħda 
tintuża biex tipproteġi habitats sensittivi, u min-naħa l-oħra anki tgħin biex iżżid il-
produttività tal-istokkijiet tal-ħut, meta pereżempju żoni għar-riproduzzjoni jiġu magħluqa 
għas-sajd. Din il-miżuri hija partikolarmet effettiva f’żoni fejn qabel, il-ġestjoni tal-istokkijiet 
tal-ħut kienet issir b’mod inadegwat u fejn is-sitwazzjoni tad-dejta hija insuffiċjenti. 

Miżuri ta’ tranżizzjoni għall-Mediterran 
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Fil-mument, l-UE ma tistabbilixxi l-ebda restrizzjoni fil-qbid tal-istokkijiet tal-Mediterran. 
Minkejja xi inizjattivi nazzjonali li ħaqqhom tifħir u l-bidliet li saru bl-implimentazzjoni tar-
Regolament dwar il-Mediterran fil-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut fil-Mediterran (1967/2006), 
is-sitwazzjoni għadha insoddisfaċenti.  L-ammont ta’ sajd żejjed fil-Mediterran huwa 
partikolarment għoli, u s-sitwazzjoni tad-dejta hija partikolatment ħażina. Minħabba l-fatt li l-
istrutturi tal-flotot huma żgħar, huwa diffiċli li jiġu applikati miżuri ta’ kontroll.

Waħda mill-ikbar problemi fil-Mediterran hija dik tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-
Regolament 1967/2006 u l-kontroll tal-ħatt li jsir, peress li hemm ammont enormi ta’ portijiet 
żgħar u possibilitajiet ta’ ħatt.  Għalhekk, ir-rapporteur qed tipproponi li fil-Mediterran tiġi 
introdotta sistema ta’ Użu ta' Drittijiet Territorjali għas-Sajd (TURFs).  B’din is-sistema, 
grupp ta’ sajjieda jiġi allokat żona partikolari li fiha jkollu permess jistad. Dan l-istrument fuq 
bażi territorjali jżid is-sens ta’ responsabilità tas-sajjieda. Din is-sistema tagħti possibilità għal 
aktar awtokontroll, u fejn ikun hemm bżonn is-sajjieda jikkontrollaw lil xulxin, għaliex dawn 
għandhom interess li ħadd ma jistad b'mod illegali fiż-żona tagħhom. 

L-Istati Membri, meta jitabbilixxu l-limiti ġeografiċi tat-TURFs, għandhom jikkunsidraw il-
pożizzjoni taż-żoni magħluqa għas-sajd, sabiex jikkombinaw flimkien dawn iż-żewġ 
strumenti ta’ ġestjoni. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li l-mortalità tal-ħut fit-TURFs tiġi limitata b’mod li 
l-għanijiet tar-Regolament jinkisbu, b’mod partikolari l-għan tal-MSY. Dawn ir-
restrizzjonijiet, li jistgħu jieħdu l-forma ta’ limitazzjoni fuq l-isforz tal-qabdiet jew tas-sajd, 
naturalment għandhom jiġu kkoordinati bejn it-TURFs li fihom jinqabdu l-istess speċijiet ta’ 
ħut. Meta, biż-żmien, is-sitwazzjoni tad-dejta tkun tjiebet, jista’ jkun possibbli fuq żmien twil 
li l-Kunsill jintroduċi limitazzjonijiet ta’ qbid jew ta’ sforz għal uħud mill-istokkijiet.

Sħubiji ma’ pajjiżi terzi għall-ġestjoni komuni tas-sajd

F’baċini tal-baħar fejn l-UE taqsam l-istokkijiet tal-ħut ma’ pajjiżi barra l-UE, l-UE għandha 
taħdem biex tikseb ġestjon aħjar tas-sajd komuni. Għal dan l-iskop, mhux biss il-
kooperazzjoni fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd għandhom jittejbu iżda 
għandhom jiġu konklużi ftehimiet bilaterali ta’ kooperazzjoni, u fejn ikun xieraq ftehimiet 
multilaterali. L-UE tista’, fil-qafas ta’ dawn il-ftehimiet, tagħmel disponibbli fondi u għajnuna 
teknika. Min-naħa tiegħu, il-pajjież sieħeb jobbliga ruħu għal ġesjoni effettiva tas-sajd, li tkun 
kompatibbli ma’ dik tal-UE.


