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EMENDI

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

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-Unjoni 
Ewropea,

Or. fr

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, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, tiżgura dħul dinjituż 
għas-sajjieda, swieq stabbli, tiżgura d-
disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli. 

Or. fr
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-sitwazzjoni ġeografika tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda u l-ispeċifiċità tas-
settur tas-sajd f’dawn ir-reġjuni jimponu 
li l-politika komuni tas-sajd u l-fondi 
marbutin magħha jkunu jistgħu jiġu 
adattati u jadattaw ruħhom għall-
ispeċifiċitajiet, ir-restrizzjonijiet, l-ispejjeż 
addizzjonali, u r-realtajiet partikolari ta’ 
dawn ir-reġjuni li jvarjaw sewwa mill-
kumplament tal-Unjoni Ewropea. L-
Artikolu 349 f’dan is-sens għandu jintuża 
biex jintlaħqu l-objettivi partikolari ta’ 
dawn ir-reġjuni u l-iżvilupp tal-qasam tas-
sajd tagħhom bil-għan tas-sostenibilità, 
peress li r-regolament mhuwiex adattat 
għall-partikolarità ta’ reġjun jew ta’ 
diversi reġjuni ta’ dan it-tip. 

Or. fr

Emenda 4

Proposta 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). 

(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). 
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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-
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.

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-
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. 
F’dan is-sens, il-ħolqien ta’ Kumitat 
Konsultattiv għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda magħmul fi tliet sottokumitati 
(Ilmijiet tal-Lbiċ, ilmijiet tal-Oċean 
Indjan tal-Lbiċ, ilmijiet tal-Baċin tal-
Antilles-Guyane) jista’ jikkontribwixxi 
b’mod pożittiv għal dawn l-objettivi fl-
ilmijiet internazzjonali fejn is-sajd żejjed u 
s-sajd illegali huma problema reali fuq 
livell mondjali.  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-
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imsemmija strumenti internazzjonali.

Or. fr

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-
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 jew marittimi.

Or. fr
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Emenda 6

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 kif ukoll is-sikurezza tal-ikel u l-
għalf 

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi tal-Unjoni suġġett 
għar-regoli tal-PKS.

imħassar

Or. fr

Emenda 8

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 

imħassar
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soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk 
għandhom ikomplu japplikaw.

Or. fr

Emenda 9

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 
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.

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari, filwaqt li din il-protezzjoni tiġi 
estiża għal Guadaloupe, il-Guyana 
Franċiża, Martinique, Mayotte u l-Gżira 
Reunion, 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 għandha tinżamm il-
limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet tas-sajd 
f'dawk l-ilmijiet għal bastimenti tas-sajd 
irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, Madejra 
u l-Gżejjer Kanarji, filwaqt li jibqa’ jkun 
limitat is-b’mod strett is-sajd fl-ilmijiet ta’ 
Guadeloupe, il-Guyana, Martinique, 
Mayotte u Reunion għall-bastimenti tas-
sajd reġistrati f’dawn il-portijiet, ħlief 
meta ftehimiet li ġew validati formalment 
mill-awtoritajiet lokali kompetenti 
jiddisponu mod ieħor. 

Or. fr
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Emenda 10

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 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 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 jew fin-
nuqqas ta’ possibilità ta’ ħatt l-art, l-
obbligu tal-għadd preċiż u rigoruż qabel 
ma jintefgħu lura fil-baħar. 

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd. 

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri ta’ urġenza applikabbli 
b’mod temporanju f'każ ta' theddida serja, 
li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, għall-
konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd. 

Or. fr
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Emenda 12

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 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. 

imħassar

Or. fr

Emenda 13

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-

imħassar
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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.

Or. fr

Emenda 14

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.

imħassar

Or. fr

Emenda 15

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 

(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 
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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). 

u titjib fil-konformità, żieda fit-trasparenza 
u l-garanzija tal-parteċipazzjoni effettiva 
tal-partijiet interessati, u billi tiġġieled l-
attivitajiet tas-sajd illegali, mhux 
irrappurtati u mhux irregolati (IUU). 

Or. fr

Emenda 16

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.

Or. fr
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli 
konklużi mal-pajjiżi terzi ma għandhomx 
jinkludu klawsola ta’ sospensjoni li tista’ 
tiġi attivata malli s-sajjieda ta’ dan il-
pajjiż terz jikkontestaw dawn il-ftehimiet 
minħabba l-fatt li l-attivitajiet ta’ sajd 
eżerċitati mill-bastimenti Ewropej huma 
ta’ dannu għar-riżorsa, jikkontribwixxu 
għat-tnaqqis tal-attività tas-sajd tas-
sajjieda ta’ dawn il-pajjiżi, jew 
jikkontribwixxu biex is-sajjieda ta’ dawn 
il-pajjiżi jiftaqru.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 39b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39b) Huwa xieraq li progressivament 
minn issa sal-2020 il-parti l-kbira tal-
qabdiet magħmula fil-qafas tal-ftehimiet 
tas-sajd sostenibbli konklużi ma’ pajjiżi 
terzi tinħatt fil-portijiet tal-pajjiż terz jew 
tal-pajjiżi terzi firmatarji tal-ftehim 
imsemmi; u dan sabiex jingħata kontribut 
għall-iżvilupp reali u sostenibbli ta’ dawn 
il-pajjiżi f’dak li għandu x’jaqsam mal-
istallazzjonijiet kostali u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd.

Or. fr
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, u tgħin lejn il-
kisba tal-għanijiet stipulati f’dik l-
istrateġija. 

imħassar

Or. fr

Emenda 20

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.

Or. fr
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex jiżguraw l-involviment tal-
operaturi kkonċernati fis-sistema ta' 
kontroll, spezzjoni, u infurzar tal-Unjoni, 
l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jitolbu lid-detenturi ta' liċenzja tas-sajd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni b'tul 
ġenerali ta' 12-il metru jew aktar li jtajru 
l-bandiera tagħhom, sabiex 
jikkontribwixxu b'mod proporzjonali 
għall-kosti ta' dik is-sistema. 

imħassar

Or. fr

Emenda 22

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. 
Madankollu, il-baċini marittimi kollha 
għandhom ikunu koperti minn Kunsill 
Konsultattivi, u rikors mir-reġjuni li 
jħossuhom offiżi quddiem il-qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi 
introdott f’dan is-sens biex il-
Kummissjoni tkun imġiegħla toħloqhom 
għar-reġjuni li mhumiex koperti minn 
Kunsilli Konsultattivi u li jħossuhom fil-
fatt diskriminati. 

Or. fr
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Emenda 23

Proposta għal regolament
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.

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament
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 sabiex 
tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati, u 
dan bil-ħsieb li tiġi ppreservata b’mod 
sostenibbli l-bijodiversità tal-baħar u l-
vijabilità ekoloġika tal-ilmijiet.

Or. fr
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – 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) telimina kemm jista’ jkun il-qbid mhux 
mixtieq ta' stokkijiet kummerċjali u 
gradwalment tiżgura li l-qbid kollu ta' 
dawn l-istokkijiet jinħatt l-art jew fin-
nuqqas tal-obbligu strett l-identifikazzjoni 
u l-għadd min-naħa tal-bastimenti tal-
qabdiet mhux mixtieqa qabel ma jintefgħu 
lura fil-baħar;

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – 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 fi ħdan industrija tas-sajd 
ekonomikament vijabbli u kompetittiva; 
dan kollu filwaqt li jiġi kkunsidrat li s-
sistemi soċjali mhumiex armonizzati fil-
livell Ewropew;

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artiklu 3 – 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 dinjituż għal dawk li 
jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd;
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Or. fr

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – 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; u dan filwaqt 
li jiġi żgurat li l-governanza vertikali 
f’diversi livelli tibqa’ tiġi segwita;

Or. fr

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rendiment Massimu Sostenibbli il-volum 
ta’ qbid massimu li jista’ jittieħed 
indefinittivament minn stokk ta’ ħut.

Rendiment Massimu Sostenibbli l-akbar 
kwantità ta’ bijomassa li tista’ tinħareġ 
fil-medja u fuq żmien twil ta’ stokk ta’ ħut 
fil-kundizzjonijiet ambjentali eżistenti 
mingħajr ma jiġi affettwat il-proċess ta’ 
riproduzzjoni u l-iżvilupp tar-riżorsa;

Or. fr

Emenda 30

Proposta għal regolament
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-

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

Unjoni għajr dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3, suġġett għall-miżuri 
adottati skont il-Parti III, u għajr dawk l-
ilmijiet tar-reġjuni l-iktar imbiegħda kif 
definiti fl-Artikolu 349 tat-Trattat. 

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

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 tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, 
Martinique, Mayotte u l-Gżira Reunion, 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 jew li jistgħu 
jipprovaw li jistadu u b’mod mhux 
interrott għal aktar minn 50 sena f'dawk 
l-ilmijiet, u sakemm dawk il-bastimenti ma 
jaqbżux l-isforz tas-sajd eżerċitat 
tradizzjonalment. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu. 

Or. fr
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Emenda 32

Proposta għal regolament
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.

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal regolament
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 b’mod li din ir-rata 
tikkontribwixxi għall-irkupru u ż-żamma 
tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
sal-2017. 

Or. fr
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 15 - paragrafu 1 - kliem ta' introduzzjoni

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 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 jiġu identifikati 
strettament, reġistrati u magħduda qabel 
ma jintefgħu lura l-baħar, u ħlief meta 
jintużaw bħala lixka ħajja, skont l-iskeda 
ta’ żmien li ġejja:

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet 
inċidentali jistgħu jiġu rriservati fuq il-bażi 
ta' sezzjonijiet tal-baħar taħt it-total tal-
opportunitajiet tas-sajd.

Or. fr

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu, wara li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu 

imħassar
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skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-
sajd jew l-opportunitajiet kollha ta' sajd 
allokati lilhom. 

Or. fr

Emenda 37

Proposta għal regolament
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 
konsultazzjoni mal-organiżmi reġjonali 
dedikati għall-ġestjoni tas-sajd, huma 
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. 

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal regolament
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 
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għandhom jieqfu milli jkunu effettivi.

Or. fr

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – 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:

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri, wara 
konsultazzjoni mal-organiżmi reġjonali 
dedikati għall-ġestjoni tal-ħut, 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:

Or. fr

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) jilħqu l-għanijiet stipulati f'miżuri 
adottati skont l-Artikolu 14; et

Or. fr
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Emenda 41

Proposta għal regolament
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, 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. fr

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) li ma jilħqux l-għanijiet stipulati f’qafas 
ta’ miżuri tekniċi bħal dan. 

Or. fr

Emenda 43

Proposta għal regolament
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 

3. Il-miżuri tekniċi 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 
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effettivi. delegat mill-Kummissjoni, il-miżuri tal-
Istati Membri mhux kompatibbli jew 
mhux adattati għat-twettiq tal-objettivi 
għandhom jieqfu milli jkunu effettivi.

Or. fr

Emenda 44

Proposta għal regolament
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 jinġabru 
flimkien għal ġestjoni kollettiva minn 
persuni ġuridiċi jew fiżiċi jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur, jew minn organiżmi reġjonali 
tal-ġestjoni tas-sajd. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-eliġibbiltà għar-
riċeviment ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli fuq il-bażi ta' kriterji trasparenti 
u oġġettivi. 

Or. fr

Emenda 45

Proposta għal regolament
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, 
fuq il-bażi tal-opportunitajiet tas-sajd 
allokati lill-Istati Membri, jew stabbiliti fil-

1. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
opportunitajiet individwali tas-sajd 
immaniġġjati fuq bażi ta’ sezzjonijiet tal-
baħar lil detentur ta' konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli, kif imsemmi fl-
Artikolu 28, fuq il-bażi tal-opportunitajiet 
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pjanijiet ta' ġestjoni adottait mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1967/2006.

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.

Or. fr

Emenda 46

Proposta għal regolament
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. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu trasferiti kollha jew 
parzjalment ġewwa Stat Membru bejn 
detenturi eliġibbli ta’ konċessjonijiet bħal 
dawn permezz ta’ organiżmi tas-sajd 
reġjonali ta’ ġestjoni tas-sajd jew fi ħdam 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi. Fl-ebda 
każ dawn it-trasferimenti ma jistgħu 
jkunu l-oġġett ta’ skambju ta’ natura 
kummerċjali.

Or. fr

Emenda 47

Proposta għal regolament
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.

imħassar

Or. fr
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw it-
trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli billi jipprovdu għall-
kundizzjonijiet tat-trasferiment tagħhom 
abbażi ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi. 

imħassar

Or. fr

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar
Kiri ta' opportunitajiet individwali tas-

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

Or. fr

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-

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

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

Or. fr

Emenda 51

Proposta għal regolament
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 
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.

Or. fr

Emenda 52

Proposta għal regolament
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 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. L-Unjoni għandha 
tiddelega lill-entitajiet reġjonali 
kompetenti jew lill-Kunsilli Konsultattivi 
tar-reġjuni skont l-Artikolu 349 tat-
Trattat il-parteċipazzjoni fl-RFMOs li 
jikkonċernawhom.
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Or. fr

Emenda 53

Proposta għal regolament
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-
organiżmi reġjonali ta’ ġestjoni tas-sajd 
ikkonċernati, sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
u l-opinjonijiet espressi mir-reġjuni, il-
Kunsilli Konsultattivi u l-organiżmi 
reġjonali ta’ ġestjoni tas-sajd jiġu 
kkunsidrati debitament u espressi.

Or. fr

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u 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 

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 
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fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli. 

fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli, u jiġi 
ggarantit lis-sajjieda tal-pajjiż terz 
ikkonċernat jew tal-pajjiżi terzi 
kkonċernati li l-kapaċità tagħhom tas-sajd 
ma tiġix imnaqqsa konsegwentement. 

Or. fr

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ftehimiet tal-Unjoni jipprevedu l-
obbligu li jinħatt l-art kollox jew il-parti l-
kbira tal-qabdiet li jagħmlu fl-ilmijiet tal-
pajjiż firmatarju jew tal-pajjiżi firmatarji 
fil-portijiet ta’ dan il-pajjiż terz jew dawn 
il-pajjiżi terzi sabiex wieħed jipparteċipa 
attivament fl-iżvilupp tagħhom u fl-
iżvilupp tas-settur tas-sajd tagħhom.

Or. fr

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) tiżgura l-istabbiliment mill-pajjiż terz 
ta’ gwardji kostali kapaċi jassumu l-
protezzjoni tal-ilmijiet u l-kontroll tal-
qabdiet magħmula mill-bastimenti tal-
Unjoni li jistadu fl-ilmijiet territorjali.

Or. fr
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 fir-rigward tal-emendi f'dak l-
Anness b'rabta mal-bidliet fl-oqsma ta' 
kompetenza jew sabiex toħloq oqsma ta' 
kompetenza ġodda għall-Kunsilli 
Konsultattivi jew biex toħloq Kunsilli 
Konsultattivi ġodda. Madankollu, meta 
baċin marittimu speċifiku ma jkun kopert 
minn ebda Kunsill Konsultattiv, il-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni ġġiegħel lill-
Kummissjoni toħloq dan il-Kunsill 
Konsultattiv nieqes meta Stat Membru, 
reġjun jew organiżmu reġjonali ta’ 
ġestjoni tas-sajd jagħmel rikors il-Qorti 
f’dan is-sens.

Or. fr

Emenda 58

Proposta għal regolament
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 minn din 
tal-aħħar fl-RFMOs. 

Or. fr
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Malli l-Kummissjoni tipprevedi li 
tieħu miżuri ġodda rigward Kunsill 
Konsultattiv jew li tirregola baċin tas-sajd 
ta’ tali Kunsill, hija għandha tfittex l-
opjinoni tiegħu minn qabel.

Or. fr

Emenda 60

Proposta għal regolament
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. Jistgħu jiġu 
aċċettati fil-kwalità ta’ osservaturi l-pajjiżi 
terzi jew l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw is-settur tas-sajd tal-pajjiż 
terz tal-baċin marittimu kkonċernat.

Or. fr

Emenda 61

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 

Or. fr
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Emenda 62

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 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji)

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

Or. fr


