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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-settur tas-sajd Ewropew kull sena jipproduċi madwar 6.4 miljun tunnellata ħut. Is-sajd u l-
industrija tal-ipproċessar relatata timplega madwar 350 000 persuna. Dan juri l-kontribut 
importanti ta' dan is-settur għal-benesseri ekonomiku u soċjali tar-reġjuni konċernati.

Uħud mill-miżuri proposti mir-regolamenti l-ġodda relatati mal-Politika Komuni tas-Sajd 
(PKS), inkluż l-FEMS, jissograw li jippenalizzaw lis-sajjieda u l-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej 
kostali u marittimi. Dan il-kumitat irid ukoll jiżgura li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tar-
Reġjuni Ultraperiferiċi kkonċernati.

1. Partijiet tar-riforma li jaf ikunu ta’ ħsara għall-iżvilupp tar-reġjuni

L-ewwel nett, ir-riforma l-ġdida tal-PKS għandha tiggarantixxi ġestjoni mill-qrib, 
ġenwinament reġjonalizzata, u li tqis id-diversità ta’ flotot, irkaptu u stokkijiet ta’ ħut f’kull 
pajjiż u f’kull żona tas-sajd.

Il-PKS għandha wkoll tirrispetta d-drittijiet tal-Istati Membri fuq l-ilmijiet territorjali 
tagħhom, iż-ŻEE tagħhom u l-qigħan tal-baħar ta' maġenbhom. Ikun diżastru kieku f’isem l-
ugwaljanza ta’ aċċess għaż-żoni esklużivi tas-sajd, iż-ŻEE jiġu “miftuħa” għall-flotot kollha 
intra u extra komunitarji. Kieku dan iseħħ, tinqered l-ekosistema tal-baħar li jeħtieġ tiġi 
konservata, kif ukoll il-vijabbiltà ekonomika tas-sajjieda lokali.

Huwa wkoll importantissmu li l-PKS il-ġdida tipproteġi b’mos sostenibbli l-interessti tas-sajd 
kostali u artiġjanali biex ikun żgurat sfruttament sostenibbli tar-riżorsi u kundizzjonijiet 
ekonomiċi u soċjali sostenibbli.

Jeħtieġ ukoll ikun żgurat ġejjieni ta’ prosperità għas-settur tas-sajd tar-reġjuni marittimi 
kollha Ewropej, għal tul ta’ żmien medju u fit-tul, b’enfasi fuq il-ħtieġa ta’ rekostituzzjoni tal-
istokkijiet ta' ħut.  Iżda l-isforzi li għandhom isiru mhumiex l-istess għal sajjied tal-Baħar tat-
Tramantuna, tal-Karibej, tal-Mediterran jew tal-Oċean Indjan. Il-Kummissjoni jeħtieġ li tqis u 
tadatta l-azzjonijiet għall-iskala ta’ kull baċir, għax jekk dan ma jsirx, il-ġejjieni tas-settur 
aktarx ikun wieħed inċert. Ir-rapporteur jaqbel perfettament mal-għanijiet ta’ sajd sostenibbli 
għall-ħarsien u r-rikostituzzjoni tar-riżorsi, għax bir-ritmu tas-sajd attwali, minn issa sal-2050 
mhux se jibqa’ l-ebda ħuta u l-ebda krustaċju disponibbli għas-sajd kummerċjali.

Is-sajd żejjed huwa bla dubju l-konsegwenza tal-ġestjoni ħażin tar-riżorsi; iżda dan huwa t-
tort ukoll tal-awtoritajiet pubbliċi. Għaldaqstant, l-isforz li jrid isir għar-rikostituzzjoni tal-
istokkijiet m’għandux isir a skapitu tas-sajjieda jew b’detriment għall-iżvilupp tar-reġjuni 
marittimi. Għandu għaldaqstant jitwettaq kollettivament. Jeħtieġ li jiġi introdotti mekkaniżmi 
ta’ kumpens u miżuri għall-ħarsien tal-ekosistemi.  

Ir-rapporteur jopponi wkoll it-tentattivi li jsiru għall-introduzzjoni ta’ drittijiet ta’ proprjetà 
fuq l-istokkijiet ta’ ħut, permezz ta’ sistema ta’ konċessjonijiet ta’ sajd trasferibbli. Il-
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konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-privatizzazzjoni tal-ibħra, kieku din kellha sseħħ, ikunu 
diżastrużi.

2. Kunsiderazzjoni tar-realtajiet tas-sajd tar-Reġjuni Ultraperiferiċi

Rigward ir-Reġjuni Ultraperiferiċi, mhemmx dubju li l-prinċipji u r-regoli tal-PKS mhumiex 
adattati għar-realtajiet tagħhom. L-Artikoli 349 TFUE, li ma jintużax biżżejjed fir-
regolamenti Ewropej, għandu jissemma b’mod espliċitu fir-regolamenti kollha relatati mas-
sajd, u fuq kollox għandu jiġi implimentat, u dan b’mod partikolari biex il-politiki tal-UE jiġu 
implimentati b’koerenza fir-Reġjuni Ultraperferiċi kollha. Il-Kummissjoni ma tistax tinsa’ li 
minn banda qed nitkellmu dwar ilmijiet li huma kondiviżi bejn Stati Membri tal-Unjoni 
filwaqt li, mill-banda l-oħra, għar-Reġjuni Ultraperferiċi, l-ilmijiet huma kondiviżi ma’ pajjiżi 
tal-AKP, li jinvolvu speċijiet differenti, b’għarfien u b’sitwazzjoni differenti tal-istokkijiet, kif 
ukoll prattiki tas-sajd differenti. Jeħtieġ ikun hemm approċċ divrenzjat tal-prattiki tas-sajd 
għall-emisferu ta’ Fuq u ieħor għall-emisferu ta’ Isfel.

Importanti wkoll li jinħoloq Kumitat Konsultattiv Reġjonali għar-Reġjuni Ultraperferiċi, li 
jkun maqsum fi tliet sottokumitati ġeografiċi. Minm meta nħolqu l-Kumitati Konsultattivi 
Reġjonali, il-Kummissjoni eskludiet ir-Reġjuni Ultraperferiċi tal-Oċean Indjan u l-Karajbi. 
F’dan il-Kumitat Konsultattiv Reġjonali għar-Reġjuni Ultraperferiċi għandha tkun permessa 
il-parteċipazzjoni tal-istati kostali u s-sajjieda Ewropej li joperaw f’dawn iż-żoni. Dan il-
Kumitat se jagħti lok ukoll li l-UE tafferma r-rwol tagħha fil-ħolqien ta’ governanza 
internazzjonali tas-sajd; din id-dimensjoni jeħtieġ li tingħata attenzjoni għax l-UE, appuntu 
bis-saħħa tar-Reġjuni Ultraperferiċi u l-PTLHB tagħha, hi l-akbar żona marittima fid-dinja.

Ir-riforma tal-PKS jeħtieġ tiżgura wkoll li r-regoli speċifiċi għall-flotot barranin jinżammu u 
awtorizzata l-għajnuna għat-tiġdid u l-modernizzazzjoni tal-flotta tas-sajd kostali, fuq bażi 
divrenzjata skont il-kosta konċernata, f’żoni fejn ir-riżervi tal-ħut jistgħu jippermettu lis-settur 
li jikber.

Ir-riforma tal-PKS għandha tiżgura wkoll li l-istrument finanzjarju POSEI għas-sajd jitkompla 
u jkun marbut b’mod intelliġenti mal-FEMS.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

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 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-sitwazzjoni ġeografika tar-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-ispeċifiċità tas-settur 
tas-sajd f’dawn ir-reġjuni timponi li l-PKS 
u l-fondi marbuta magħha jkunu jistgħu  
jiġu adattati u jadattaw għall-
ispeċifiċitajiet, il-limitazzjonijiet, l-spejjeż 
addizzjonali u r-realtajiet ta’ reġjuni li 
jkunu differenti ħafna mill-bqija tal-UE. 
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Sakemm ir-regolament ma jkunx adattat 
għal wieħed jew diversi minn dawn ir-
reġjuni, għandu jintuża l-Artikolu 349  
biex jiġu segwiti l-għanijiet u l-iżvilupp 
tas-settur tas-sajd ta’ dawn ir-reġjuni, bl-
għan li tinkiseb sostenibilità.

Emenda

4Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
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konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b’mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. 
Għal dan il-għan, it-twaqqif ta’ Kumitat 
Konsultattiv għar-Reġjuni Ultraperiferiċi 
diviż fi tliet Sottokumitati (ilmijiet tal-
Lbic, ilmijiet tal-Oċean Indjan tal-Lbiċ, u 
ilmijiet tal-Antilles-Guyane) jista’ wkoll 
jagħti lok ta’ kontribut pożittiv lil dawn l-
għanijiet fl-ilmijiet internazzjonali fejn is-
sajd żejjed u s-sajd illegali huma 
problema reali fil-livell mondjali. L-
Artikolu 66 tal-ħames parti tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-
Baħar jimponi wkoll li l-Istati Membri 
jirrispettaw ċerti dispożizzjonijiet fid-dawl 
tal-konservazzjoni tal-istokkijiet ta’ ħut 
anadromi. Il-Politika Komuni tas-Sajd 
għandha tikkontribwixxi għall-qadi xieraq 
tal-Unjoni tal-obbligi internazzjonali 
tagħha skont dawn l-istrumenti 
internazzjonali. Fejn Stati Membri jadottaw 
miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni li 
ingħataw is-setgħa għalihom fil-qafas tal-
Politika Komuni tas-Sajd, huma għandhom 
jaġixxu wkoll b’mod li huwa konsistenti 
għalkollox mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Waqt il-konferenza mondjali ta’ 
Nagoya dwar il-bijodiversità fl-2010, l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri diġà 
impenjaw ruħhom li jiġġieldu kontra t-telf 
tal-bijodiversità. Ġie adottat programm 
strateġiku ta’ għaxar snin għall-
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protezzjoni tal-bijodiversità mondjali, fejn, 
għas-settur tas-sajd, l-objettivi 
jirrigwardaw (1) il-ġestjoni u l-
isfruttament tal-ħut u l-invertebrati b’mod 
sostenibbli, billi jiġi applikat l-approċċ 
ekosistemiku sabiex is-sajd żejjed jiġi 
evitat billi jintużaw metodi ta’ rkupru 
għall-ispeċijiet kollha fil-periklu ta’ 
estinzjoni jew mhedda u billi jiġu evitati r-
riperkussjonijiet negattivi tas-sajd fuq l-
ekosistemi vulnerabbli tal-baħar; (2) il-
ġestjoni sostenibbli tas-siti li jilqgħu l-
akkwakultura; (3) iż-żamma tad-diversità 
ġenetika tal-pjanti kkultivati, l-annimali 
mrobbija u domestiċi, u l-varjanti selvaġġi 
tagħhom filwaqt li t-tnaqqir ġenetiku 
tagħhom jitnaqqas għall-minimu; (4) il-
protezzjoni minn issa sal-2020 ta’ mill-
inqas 10% taż-żoni kostali u marittimi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-
partijiet interessati u perspettiva fit-tul. Il-
ġestjoni b'suċċess tal-Politika Komuni tas-
Sajd tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara 
tar-responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, li l-partijiet konċernati fil-
livelli nazzjonali, reġjonali u lokali 
jipparteċipaw attivament, permezz ta’ 
awtoritajiet rappreżentattivi, fid-
definizzjoni, fl-implimentazzjoni u fl-
evalwazzjoni ta’ din il-politika u tiġi 
adottata perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tagħti attenzjoni sħiħa, fejn hu rilevanti, 
għas-saħħa tal-annimali, għall-benesseri 
tal-annimali, is-sikurezza tal-ikel u l-għalf 

(11) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tagħti attenzjoni sħiħa, fejn hu rilevanti, 
għas-saħħa u t-trattament tajjeb tal-
annimali, is-sikurezza tal-ikel u l-għalf. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 



PE489.430v02-00 10/39 AD\905615MT.doc

MT

marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-
ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluż 
l-ippjanar tal-ispazju marittimu. Għandhom 
jiġu żgurati l-koerenza u l-integrazzjoni fil-
ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi 
ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar 
tat-Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' 
Biscay u l-Kosta tal-Iberja, il-Mediterran u 
l-Baħar l-Iswed.

marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-
ibħra madwar it-territorju Ewropew huma 
interkonnessi, inkluż l-ippjanar tal-ispazju 
marittimu. Għandhom jiġu żgurati l-
koerenza u l-integrazzjoni fil-ġestjoni ta' 
politiki settorjali differenti fi ħdan il-baċiri
tal-Oċean Atlantiku, l-Oċean Indjan, tal-
Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-
Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta 
tal-Iberja, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jeħtieġ li, fil-kuntest tal-politika 
marittima integrata u l-politika komuni 
tas-sajd, jiġu rikonoxxuti l-ispeċifiċitajiet 
tar-reġjuni ultraperiferiċi, b'mod 
partikolari dawk li m'għandhomx blata 
kontinentali u li r-riżorsi tagħhom huma 
kkonċentrati fiż-żoni tas-sajd u l-għoljiet 
ta' qiegħ il-baħar. Iż-żoni bijoġeografiċi 
fraġli u l-aċċess għalihom għandhom 
ikunu protetti, u għandhom jiġu sfruttati 
skont ir-riżorsi li jkollhom.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar
reġjuni ultraperiferiċi għandhom ikomplu 
jiġu protetti b'mod partikolari billi huma 
jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-
ekonomija lokali ta' dawn il-gżejjer, meta 
titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u 
ekonomika ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk 
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ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

għandha tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti 
attivitajiet tas-sajd f'dawk l-ilma għal 
bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet
tar-reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra, fis-
sens tal-Artikoli 349 u 355.1 TFUE. Ir-
reġjuni ultraperiferiċi għandhom ikunu 
jistgħu jżommu l-possibilità li 
jawtorizzaw, fl-ambitu ta’ ftehimiet, lil 
bastimenti ta’ pajjiżi terzi ġirien li jistadu 
fl-ilmijiet territorjali tagħhom bir-riżerva 
li l-ħut kollu li jaqbdu jħottuh l-art fil-
portijiet tagħhom.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-protezzjoni tal-salamun 
selvaġġ fil-Baħar Baltiku. Il-Kunsill 
Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-
Baħar) (ICES) iqis li l-istokkijiet tas-
salamun selvaġġ mhumiex f'livell 
sostenibbli. Skont l-ICES, jaqbel li r-
regolamentazzjoni tal-istokkijiet tas-
salamun tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni 
tas-sitwazzjoni tal-popolazzjoni għal kull 
baħar jew oċean. Fl-opinjoni tiegħu, is-
sajd fil-baħar, li ma jiddistingwix bejn il-
popolazzjonijiet, jagħmilha ferm iktar 
diffiċli biex is-salamun jerġa' jitla' lejn iż-
żoni ta’ riproduzzjoni tax-xmajjar 
oriġinali tagħhom. Ir-restawr tal-
istokkijiet kbar tas-salamun selvaġġ huwa 
wkoll ferm importanti mill-aspett tar-
reġjuni b'popolazzjoni ridotta fit-
Tramuntana tal-Ewropa, għaliex is-
salamun selvaġġ huwa riżorsa ferm 
importanti għall-abitanti tal-baċiri tax-
xmajjar tat-Tramuntana u għall-
ekonomija reġjonali.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 
ta' setturi differenti tas-sajd.

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet
tal-baċiri varji tal-baħar u ta' setturi 
differenti tas-sajd.

Emenda 14

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 bħal miżuri 
ta’ qawmien ta’ kuxjenza biex jiġu evitati 
u jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-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 u b'mod 
ippjanat 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.

Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni tal-iskartar, li għandha tqis l-ispeċifiċità tal-attivitajiet diversi ta' sajd, 
għandha sseħħ b'mod gradwali, ippjanat u bi skadenza suffiċjenti.

Emenda 15
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' bosta komunitajiet kostali u 
insulari fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa 
neċessarju li jiġi rivedut il-kunċett ta' 
stabilità relattiva u li tiġi garantita l-
istabilità tal-attivitajiet tas-sajd, kif ukoll 
il-vijabilità soċjoekonomika ta' dan is-
settur u tar-reġjuni li jiddependu minnu
permezz tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet 
tas-sajd bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' 
sehem prevedibbli ta' stokkijiet għal kull 
Stat Membru u billi titqies il-kapaċità tas-
sajd li tagħhom.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta’ varji baċiri 
tal-baħar u ta’ setturi tas-sajd individwali 
u biex iżidu l-osservanza tal-politika.

Emenda 17

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-

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, adottata volontarjament f'kull 
Stat Membru, għall-maġġoranza tal-
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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 
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.

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' 15-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu b'irkaptu 
rmunkat. L-Istati Membri jistgħu jeskludu 
bastimenti ta’ sa 15-il metru tul minbarra l-
bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi
għat-twettiq tal-aġġustament tal-kapaċità 
tal-flotta meta tiġi identifikata sitwazzjoni 
ta' sfruttar żejjed, u għat-titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
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.

Emenda 8

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 trasferiti u mikrija bi qbil 
mas-sistema stabbilita f'kull Stat Membru
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.

Emenda 19
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Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw li s-sistemi
tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli
ikunu adottati fuq bażi volontarja mill-
Istati Membri. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Meta titqies in-natura essenzjalment 
artiġjanali tas-sajd fir-reġjuni 
ultraperiferiċi, l-awtoritajiet reġjonali 
kompetenti għandhom ikunu jistgħu 
jieħdu r-responsabilità għas-sistema ta' 
ġestjoni adegwata tal-kapaċitajiet għall-
flotot irreġistrati fil-port ta' dawn ir-
reġjuni

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
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Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta, jekk ikun possibbli fi ħdan 
awtorità reġjonali stabbilita għal din ir-
raġuni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd għandha tiġi 
msaħħa permezz ta' programmi adottati 
b'mod nazzjonali ta' ġbir ta' dejta xjentifika 
dwar is-sajd, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
flimkien ma' Stati Membri oħra kif ukoll 
permezz ta' strumenti tal-qafas tal-Unjoni 
dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni u tisħiħ 
tal-mezzi umani ta' għarfien espert u tal-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-Unjoni għandha tippromwovi l-
għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd fuq 
livell internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Unjoni għandha taħdem sabiex ittejjeb il-
prestazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
reġjonali u internazzjonali fil-
konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet 
internazzjonali tal-ħut, billi tippromwovi 
teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq ix-xjenza 
u titjib fil-konformità, żieda fit-trasparenza 
u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, 
u billi tiġġieled l-attivitajiet tas-sajd 
illegali, mhux irrappurtati u mhux 
irregolati (IUU).

(38) L-Unjoni għandha tippromwovi l-
għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd fuq 
livell internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Unjoni għandha taħdem sabiex ittejjeb il-
prestazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
reġjonali u internazzjonali fil-
konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet 
internazzjonali tal-ħut, billi tippromwovi 
teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq ix-xjenza 
u titjib fil-konformità, żieda fit-trasparenza 
u l-garanzija ta’ parteċipazzjoni effettiva
tal-partijiet interessati, u billi tiġġieled l-
attivitajiet tas-sajd illegali, mhux 
irrappurtati u mhux irregolati (IUU).



AD\905615MT.doc 17/39 PE489.430v02-00

MT

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi.

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi. L-attivitajiet tas-
sajd tal-bastimenti tal-Unjoni fil-qafas ta’ 
dawn il-ftehimiet ma għandhomx iwasslu 
għal tnaqqis fl-attività tas-sajd magħmula 
mis-sajjieda tal-pajjiżi li magħhom ikunu 
ffirmati ftehimiet, u lanqas ma għandhom 
iwasslu sabiex dawn jiftaqru.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Jaqbel li l-Unjoni, meta tkun qed 
tistabbilixxi ftehimiet ta' sajd sostenibbli 
ma' pajjiżi terzi li jikkondividu l-istess 
baċir marittimu ma' reġjun 
ultraperiferiku, tara li jkun hemm tqassim 
ġust tar-riżorsi li jiffavorixxu l-iżvilupp 
tas-settur tas-sajd f'dawn ir-reġjuni.

Emenda 26
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Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Għandu jiġi garantit qafas 
trasparenti għall-konsultazzjonijiet kollha 
b'rabta mas-sajd, li jsiru bejn l-Unjoni u 
pajjiżi terzi minn fost il-ġirien tagħha, 
sabiex isir skambju u tqassim tal-
possibilitajiet tas-sajd, jew għall-għoti ta' 
aċċess għall-ilmijiet rispettivi tagħhom 
mill-bastimenti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur billi tiġi 
garantita r-reċiproċità fl-iskambji 
kummerċjali mal-pajjiżi terzi b'tali mod li 
jiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi għal 
kulħadd fis-suq tal-Unjoni, mill-aspett 
mhux biss tas-sostenibilità tas-sajd iżda 
wkoll tal-kontroll sanitarju; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati kemm jekk dawn il-
prodotti jkunu oriġinarji mill-Unjoni kif 
ukoll jekk minn pajjiżi terzi, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista. Id-
dispożizzjonijiet tal-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u 
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tal-akkwakultura għandhom jissoġġettaw 
l-importazzjoni tal-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura għall-kundizzjoni tar-
rispett tar-regoli soċjali u ambjentali 
rikonoxxuti internazzjonalment.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) L-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq 
għandha tiġi implimentata f’konformità 
mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni, 
b’mod partikolari fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ. Is-suċċess tal-
Politika Komuni tas-Sajd tirrikjedi sistema 
effikaċi ta’ kontroll, spezjoni u infurzar, 
inkluża l-ġlieda kontra l-attivitajiet tas-sajd 
IUU (illegali, mhux irrappurtati u mhux 
irregolati). Għandha tiġi stabbilita sistema 
ta' kontroll, spezzjoni, u infurzar tal-Unjoni 
sabiex tiżgura l-konformità mar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd.

(48) Is-suċċess tal-Politika Komuni tas-
Sajd tirrikjedi sistema effikaċi ta’ kontroll, 
spezjoni u infurzar, inkluża l-ġlieda kontra 
l-attivitajiet tas-sajd IUU (illegali, mhux 
irrappurtati u mhux irregolati). Għandha 
tiġi stabbilita sistema ta' kontroll, 
spezzjoni, u infurzar tal-Unjoni sabiex 
tiżgura l-konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd.

Emenda 29

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
żewġ Kunsilli Konsultattivi ġodda u biex 
timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-
rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-Iswed
u r-reġjuni ultraperiferiċi. Il-baċiri 
marittimi ġodda għandhom ikunu koperti 
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mill-Kunsilli Konsultattivi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Parti I – 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 jipprovdu kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
fit-tul u jikkontribwixxu għas-sigurtà, 
għall-ħarsien soċjali, għall-impjiegi u 
għall-kwalità tal-ħajja tas-sajjieda u tal-
komunitajiet tas-sajjieda fir-reġjuni 
differenti tal-Unjoni, għall-kompetittività 
tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura, kif 
ukoll għas-sigurtà u l-kwalità tal-provvisti 
tal-ikel.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Parti I – 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 għandha tfittex li 
tiżgura, sal-2017, 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.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 2 – paragrafu 3
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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 bħala 
prinċipju fundamentali sabiex
tiggarantixxi s-sostenibilità tas-sajd, 
tippreserva b’mod sostenibbli l-
bijodiversità marittima u l-vijabilità 
ekoloġija tal-ilmijiet, skont ir-riżorsi 
disponibbli u bl-għan li toffri 
opportunitajiet indaqs lil kulħadd, u li
tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jkun possibbli li nitgħallmu 
mill-esperjenzi professjonali akkumulati u 
mit-tradizzjonijiet taż-żoni tas-sajd, sabiex 
jinħolqu speċjalizzazzjonijiet ġodda bl-
għan tal-iżvilupp sostenibbli u t-titjib tal-
kwalità tal-għajxien ta' dawn iż-żoni u 
biex iż-żgħażagħ jiġu attirati lejn dan is-
settur.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Politika Komuni tas-Sajd hija 
favur approċċ reġjonali li jippermetti lill-
Istati Membri jistabbilixxu u 
jimplimentaw pjanijiet ta’ ġestjoni.

Emenda 35
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Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 3 – subparagrafu 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-sakd sostenibbli u effiċjenti f'termini 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali fi ħdan 
industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli 
u kompetittiva, filwaqt li titqies il-ħtieġa li 
jkun żgurat il-ġejjieni ta’ dan is-settur u 
jkunu żgurati l-kundizzjonijiet ta’ 
kompetittività bilanċjata fil-kuntest ta’ 
kummerċ tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura mal-pajjiżi terzi;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) tikkontribwixxi għal standard tal-
għajxien u dħul denji għal dawk li 
jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd billi 
jitqiesu d-diffikultajiet dovuti għar-
restrizzjonijiet ekonomiċi, soċjali u 
ġeografiċi, bħall-insularità u l-pożizzjoni 
mbiegħda;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tirrikonoxxi l-importanza tas-sajd 
kostali u artiġjanali u l-industrija tal-frott 
tal-baħar bil-qoxra għall-iffissar tal-
popolazzjonijiet, il-produzzjoni tal-
prosperità u l-istabbiliment solidu ta' 
mudell vijabbli għall-esportazzjoni.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) id-definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali;

a) id-definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali; bl-għan li 
tkun żgurata ġestjoni mill-qrib 
deċentralizzata, li tqis l-ispeċifiċtajiet u r-
realtà ta’ kull pajjiż, żona tas-sajd, flotta u 
ta’ kull riżors tas-sajd; u dan filwaqt li jiġi 
żgurat li l-governanza vertikali f’diversi 
livelli tibqa’ tiġi segwita;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-istabbilitment ta’ miżuri skont l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli billi, jekk ikun 
hemm bżonn, approġġ gradwali, u perjodi 
tranżitorji;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati, b'mod partikolari permezz tal-
kunsilli konsultattivi, fl-istadji kollha mill-
konċepiment sal-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-miżuri;

Emenda 41
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Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'ilmijiet tal-Unjoni' tfisser l-ilmijiet taħt is-
sovranità jew il-ġuris dizzjoni tal-Istati 
Membri ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-
territorji msemmija fl-Anness II għat-
Trattat;

'ilmijiet tal-Unjoni' tfisser l-ilmijiet taħt is-
sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Istati 
Membri ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-
territorji msemmija fl-Anness II għat-
Trattat;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 5 – subparagrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘sajd kostali u artiġjanali’: tfisser sajd li 
jsir minn bastimenti b'tul ta' inqas minn 
15-il metru jew li ma jdumux aktar minn 
24 siegħa fuq il-baħar;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Parti I – artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi fl-ilmijiet kollha tal-
Unjoni għajr dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3, suġġett għall-miżuri 
adottati skont il-Parti III. 

1. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi fl-ilmijiet kollha tal-
Unjoni għajr dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3, suġġett għall-miżuri 
adottati skont il-Parti III, u oħrajn għajr 
dawk l-ilmijiet tar-reġjuni ultraperiferiċi 
kif definiti fl-Artikolu 349 tat-Trattat. 

Emenda 44

Proposta għal regolament
Parti II – artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla 
skont dan il-paragrafu.

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi u fiż-żoni tas-sajd u l-għoljiet ta’ taħt 
il-baħar lil hinn minn 100 mil nawtiku 
tar-Reġjuni Ultraperiferiċi kollha tal-
Unjoni, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu
mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ 
Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd għal 
bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawk
ir-reġjuni. L-aċċess kontinwu għall-
bastimenti tal-Unjoni li jista’ jservi ta’ 
prova li dawn tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet għandu jkun suġġett 
għas-sostenibilità tar-riżorsi tas-sajd. L-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla 
skont dan il-paragrafu.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità 
pjanijiet multiannwali li jipprovdu għal 
miżuri ta' konservazzjoni sabiex l-
istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu 
lura fuq livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli. Dawn il-
pjanijiet jikkunsidraw l-aspetti 
soċjoekonomiċi li l-miżuri ta' 
konservazzjoni neċessarji jimplikaw u 
jipprevedu kumpensi għas-sajjieda u l-
ekonomiji lokali, u dan biex ma ssirx 
ħsara għall-iżvilupp tar-reġjuni kostali u 
marittimi.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - 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 
ikunu bbażati fuq l-aħjar dejta xjentifika 
disponibbli u għandhom jużaw l-approċċ 
prekawzjonarju f'każijiet ta' 
limitazzjonijiet tad-dejta disponibbli u l-
metodi ta' valutazzjoni, billi jitqiesu s-sorsi 
kwantifikati kollha tal-inċertezza b'mod 
xjentifikament validu.

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet multiannwali għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju prekawzjonarju fl-assenza 
tal-aħjar dejta xjentifika disponibbli.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 9 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta jkunu qed jiġu applikati u 
stabbiliti l-pjanijiet multiannwali, 
għandha titqies in-neċessità li 
gradwalment isiru adattamenti meħtieġa 
filwaqt li jiġi evitat l-imponiment ta' 
skadenzi eċċessivament qosra, ħlief f'każ 
ta' urġenza, u wara li jsir studju tal-
każijiet soċjoekonomiċi, li għandu jkun 
miftuħ għall-kontribuzzjonijiet tal-atturi 
kkonċernati.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 10 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet 'il fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, il-pjanijiet 

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

għandhom jipprovdu għal miżuri 
prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 11 - paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 50

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 11 - subparagrafu 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 għanijiet speċifiċi għall-parti 
tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi; miżuri speċifiċi 
għad-definizzjoni ta' sajd sostenibbli ta’ 
speċijiet anadromi, skont l-istokk;

Ġustifikazzjoni

Is-sajd tal-ispeċijiet anadromi, mingħajr distinzjoni bejn l-istokkijiet, mhuwiex selettiv. Jaqbel 
ukoll li wieħed jiżgura b'mod partikolari l-limitazzjoni u l-adozzjoni tal-miżuri li jippermettu 
li l-Politika Komuni tas-Sajd tiggarantixxi l-vitalità tal-istokkijiet varji.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 11 - subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) miżuri maħsuba biex itaffu l-
konsegwenzi soċjali u ekonomiċi fil-kamp 
ta' applikazzjoni tagħhom.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 11 - subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) mekkaniżmu li jippermetti rispons 
għal sitwazzjonijiet mhux previsti;

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi ta' reġjun tista' tevolvi relattivament malajr, kemm fit-tajjeb 
kif ukoll fil-ħażin. Dan huwa kkonfermat mill-esperjenza li xi reġjuni jaf ikollhom pjanijiet 
multiannwali li, minħabba raġunijiet ta' regoli riġidi fis-seħħ bħalissa, mhumiex adattati 
għall-istat tar-riżorsi u lanqas għall-possibilitajiet eżistenti għall-isfruttar tagħhom.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II - artikolu 14 - subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqisu r-riperkussjonijiet 
soċjoekonomiċi negattivi tal-adozzjoni ta' 
dawn il-miżuri.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu I – artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
pjanijiet multiannwali

Miżuri ta’ konservazzjoni u miżuri tekniċi 
mfassla fil-livell reġjonali
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu I – artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri jistgħu 
jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, 
f'konformità ma' dak il-pjan multiannwali, 
li jispeċifikaw il-miżuri ta' konservazzjoni 
applikabbli għal bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom fir-rigward ta' stokkijiet 
fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew 
allokali opportunitajiet tas-sajd.

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri, wara li 
jkunu kkonsultaw lill-entitajiet reġjonali 
tal-ġestjoni tas-sajd, huma awtorizzati
jfasslu, b’rabta mill-qrib mal-Kunsilli 
Konsultattivi kkonċernati, miżuri, 
f'konformità ma' dak il-pjan multiannwali, 
li jispeċifikaw il-miżuri ta' konservazzjoni 
applikabbli għal bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom fir-rigward ta' stokkijiet 
fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew 
allokali opportunitajiet tas-sajd.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Parti III - titolu II – kapitolu I – artikolu 17 - paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqisu l-proposti maħruġa mill-
Kunsilli Konsultattivi Reġjonali.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu I – 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

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, meta jitqiesu l-proposti tal-
Kunsilli Konsultattivi Reġjonali, jekk l-
Istati Membri awtorizzati biex jieħdu 
miżuri skont l-Artikolu 17 ma 
jinnotifikawx dawn il-miżuri lill-
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multiannwali. Kummissjoni fi żmien li għandu jiġi 
stabbilit f’kull pjan multiannwali.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu I – artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta’ 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannwali, filwaqt li jitqiesu l-proposti 
tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali:

Emenda 59

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu I – artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-miżuri ta’ konservazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni, stabbiliti wara 
konsultazzjoni mal-organiżmi reġjonali 
kkonċernati dedikati għall-ġestjoni tal-
ħut, għandu jkollhom l-għan li jiżguraw li 
jintlaħqu l-għanijiet u l-miri stipulati fil-
pjan multiannwali. Mal-adozzjoni tal-att 
delegat mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-
Istati Membri mhux kompatibbli jew 
mhux adattati għat-twettiq tal-objettivi
għandhom jieqfu milli jkunu effettivi.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu II – artikolu 21 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14, l-Istati Membri, wara 
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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:

konsultazzjoni mal-entitajiet reġjonali 
dedikati għall-ġestjoni tas-sajd, huma
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:

Emenda 61

Proposta għal regolament
Parti III - titolu III – kapitolu II – artikolu 21 - subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqisu l-proposti maħruġa mill-
Kunsilli Konsultattivi Reġjonali.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu II – artikolu 24 – paragrafu 1

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, filwaqt li jitqiesu l-
proposti tal-Kunsilli Konsultattivi 
Reġjonali, 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.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu II – artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 64

Proposta għal regolament
Parti III – titolu III – kapitolu II – artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-miżuri tekniċi adottati mill-
Kummissjoni, stabbiliti wara 
konsultazzjoni mal-entitajiet reġjonali 
kkonċernati tal-ġestjoni tas-sajd għandu 
jkollhom l-għan li jiżguraw li jintlaħqu l-
għanijiet tal-qafas tal-miżuri tekniċi. Mal-
adozzjoni tal-att delegat mill-Kummissjoni, 
il-miżuri tal-Istati Membri mhux 
kompatibbli jew mhux adattati għat-
twettiq tal-objettivi għandhom jieqfu milli 
jkunu effettivi.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Parti III - titolu IV - artikolu 26 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri tal-Istati Membri fi ħdan iż-żona ta' 
12-il mil nawtiku

Miżuri tal-Istati Membri fi ħdan iż-żona ta' 
12-il mil nawtiku u fiż-żona ta' 100 mil 
nawtiku madwar ir-reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Parti III - titolu IV - artikolu 26 - paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex inaqqas 
l-effett tas-sajd fuq il-konservazzjoni ta’ 
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu u fiż-żona ta' 100 mil 
nawtiku madwar ir-reġjuni ultraperiferiċi 
fil-limitu taż-żona ekonomika esklużiva 
tagħhom, bil-kundizzjoni li l-Unjoni ma 
tkunx adottat miżuri li jindirizzaw 
konservazzjoni u ġestjoni b'mod speċifiku 
għal dik iż-żona. Il-miżuri tal-Istat 
Membru għandhom ikunu kompatibbli 
mal-għanijiet stipulati fl-Artikoli 2 u 3 u 
mhux inqas stretti minn dawk li jeżistu fil-
leġislazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Parti IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli jiġi flimkien ma' paragrafu ġdid fl-Artikolu 
16, li jħalli f'idejn kull Stat Membru l-għażla tal-metodu tal-għoti tal-possibilitajiet ta' sajd 
allokati lilu, bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan jippermetti lill-Istati Membri li 
jistabbilixxu sistema ta' konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Parti V – 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 

1. L-Istati Membri għandhom, jekk u fejn 
meħtieġ, idaħħlu miżuri sabiex jaġġustaw 
il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom biex 
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effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

jiksbu bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità 
għas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Parti IV – artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 70

Proposta għal regolament
Parti V – 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.

imħassar

Emenda 71

Proposta għal regolament
Parti VII - titolu I - 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-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli kif ukoll fuq il-pariri tar-
reġjuni, tal-Kunsilli Konsultattivi u l-
entitajiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd 
ikkonċernati, sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
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jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli
u l-opinjonijiet espressi mir-reġjuni, il-
Kunsilli Konsultattivi u l-entitajiet 
reġjonali ta’ ġestjoni tas-sajd jiġu 
kkunsidrati debitament u espressi.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Parti VII - titolu II - artikolu 41 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli, u biex 
ikun żgurat li l-kapaċità tas-sajd tas-
sajjieda tal-pajjiż/i terz/i ikkonċernat/i 
minn dawn il-ftehimiet ma tonqosx.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Parti XII – artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kunsill konsultattiv li se jinħoloq 
għar-reġjuni ultraperiferiċi se jkun 
maqsum fi tliet taqsimiet: it-taqsima 
Karajbi, li tkopri l-Guadeloupe, il-
Martinique u l-Guyana Franċiża; it-
taqsima tal-Oċean Indjan tal-Lbiċ, li 
tkopri l-Gżira ta' Reunion u Mayotte u, fl-
aħħar nett, it-taqsima Makronesja, li 
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tkopri l-Gżejjer Kanarji, l-Azores u 
Madejra.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Parti XII – artikolu 53 – paragrafu 1 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) jissottomettu rakkomandazzjonijiet u 
suġġerimenti lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-pożizzjoni li trid tiġi difiża minnha fl-
RFMOs. 

Emenda 75

Proposta għal regolament
Parti XII – 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 
iwieġbu fi żmien raġonevoli ta’ żmien għal 
kwalunkwe rakkomandazzjoni, 
suġġeriment jew informazzjoni riċevuti 
skont il-paragrafu 1 u jqisu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali għall-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Parti XII – artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-Kummissjoni tipprevedi li tieħu 
miżuri ġodda rigward Kunsill Konsultattiv 
jew li tirregola l-baċir tas-sajd ta’ tali 
Kunsill, hija għandha tfittex l-opinjoni 
tagħhom minn qabel.
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Parti XII – 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 fil-parti l-kbira minn 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
operaturi tas-sajd u jinkludu wkoll l-
organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-
ambjent u tal-bijodiversità, kif ukoll 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd u l-
assoċjazzjonijiet tal-ħarsien taż-żoni 
estwarji u r-rotot tal-ilma naturali, u 
jistgħu jiġu aċċettati fil-kwalità ta’ 
osservaturi l-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-
settur tas-sajd tal-pajjiż terz tal-baċir 
marittimu kkonċernat.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness III – kolonna 1 – linja 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ilmijiet tal-Lbiċ L-ilmijiet tal-Lbiċ, l-ilmijiet tal-Oċean 
Indjan tal-Lbiċ, u l-ilmijiet tal-Antilles-
Guyane

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness III – kolonna 2 – linja 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

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 
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Madejra u l-Gżejjer Kanarji) Madejra u l-Gżejjer Kanarji), l-ilmijiet tal-
Oċean Indjan tal-Lbiċ, u l-ilmijiet tal-
Antilles-Guyane



AD\905615MT.doc 39/39 PE489.430v02-00

MT

PROĊEDURA

Titolu Il-Politika Komuni tas-Sajd

Referenzi COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

PECH
13.9.2011

Opinjoni mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI
13.9.2011

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Younous Omarjee
4.1.2012

Rapporteur għal opinjoni sostitut(a) Elie Hoarau

Data tal-adozzjoni 18.9.2012

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

38
3
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Ryszard Czarnecki, Francesco De 
Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, 
Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca 
Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona 
Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana 
Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, 
Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, 
Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Derek Vaughan


