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Tifsira tas-simboli użati

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

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

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

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-
GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2014)0457),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u 43(2), skont liema artikoli l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0102/2014),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
15 ta’ Ottubru 20141,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A8–0000/2014),

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

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-
Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Waqt is-Sessjonijiet Annwali tagħha 
tal-2011 u tal-2012, il-GFCM adottat 

(4) Waqt is-Sessjonijiet Annwali tagħha 
tal-2011 u tal-2012, il-GFCM adottat 

                                               
1 Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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miżuri sabiex l-isfruttament sostenibbli tal-
qroll aħmar fiż-żona ta’ kompetenza tagħha 
jiġi implimentat fil-liġijiet tal-Unjoni. 
Waħda minn dawk il-miżuri tikkonċerna l-
użu ta’ Vetturi ta’ taħt l-ilma li Jitħaddmu 
mill-Bogħod (ROVs). Il-GFCM iddeċidiet 
li l-ROVs f’żoni li jinsabu taħt il-
ġurisdizzjoni nazzjonali esklussivament 
għal għanijiet ta’ osservazzjoni u 
esplorazzjoni b’rabta mal-qroll aħmar fuq 
il-bażi tar-rakkomandazzjoni
GFCM/35/2011/2 m’għandhomx jibqgħu 
jkunu permessi wara l-2014. Skont miżura 
oħra stabbilita fir-rakkomandazzjoni
GFCM/36/2012/1, il-qabdiet ta’ qroll 
aħmar għandhom jinħattu l-art biss f’għadd 
limitat ta’ portijiet b’faċilitajiet portwarji 
xierqa, u l-listi ta’ portijiet nominati 
għandhom jiġu komunikati lis-Segretarjat 
tal-GFCM. Kwalunkwe bidliet li jistgħu 
jaffettwaw il-listi tal-portijiet nominati 
mill-Istati Membri għandhom jiġu 
komunikati lill-Kummissjoni Ewropea għal 
trażmissjoni ulterjuri lis-Segretarjat tal-
GFCM.

miżuri sabiex l-isfruttament sostenibbli tal-
qroll aħmar fiż-żona ta’ kompetenza tagħha 
jiġi implimentat fil-liġijiet tal-Unjoni. 
Waħda minn dawk il-miżuri tikkonċerna l-
użu ta’ Vetturi ta’ taħt l-ilma li Jitħaddmu 
mill-Bogħod (ROVs). Il-GFCM iddeċidiet 
li l-ROVs f’żoni li jinsabu taħt il-
ġurisdizzjoni nazzjonali esklussivament 
għal għanijiet ta’ osservazzjoni u 
esplorazzjoni b’rabta mal-qroll aħmar fuq 
il-bażi tar-Rakkomandazzjoni
GFCM/35/2011/2 m’għandhomx jibqgħu 
jkunu permessi wara l-2014, sakemm il-
parir xjentifiku ma jgħidx mod ieħor.
Madankollu, skont ir-Rakkomandazzjoni, 
l-użu tal-ROVs għandu jkun permess fil-
każ ta’ Stati Membri li għadhom ma 
awtorizzawhomx għall-prospettar u li 
jista’ jkun li jixtiequ jagħmlu dan, kemm-
il darba r-riżultati xjentifiċi miksuba fil-
kuntest tal-pjanijiet ta’ ġestjoni ma juru l-
ebda impatt negattiv fuq l-esplojtazzjoni 
sostenibbli tal-qroll aħmar. L-użu tal-
ROVs jista’ jiġi awtorizzat ukoll għal 
perjodu limitat li ma jkunx jestendi lil 
hinn mill-2015, għal kampanji 
sperimentali xjentifiċi kemm għall-
osservazzjoni u kemm għall-ġbir. Skont 
miżura oħra stabbilita fir-
Rakkomandazzjoni GFCM/36/2012/1, il-
qabdiet ta’ qroll aħmar għandhom jinħattu 
l-art biss f’għadd limitat ta’ portijiet 
b’faċilitajiet portwarji xierqa, u l-listi ta’ 
portijiet nominati għandhom jiġu 
komunikati lis-Segretarjat tal-GFCM. 
Kwalunkwe bidliet li jistgħu jaffettwaw il-
listi tal-portijiet nominati mill-Istati 
Membri għandhom jiġu komunikati lill-
Kummissjoni Ewropea għal trażmissjoni 
ulterjuri lis-Segretarjat tal-GFCM.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza tal-paragrafu 3(a) tar-Rakkomandazzjoni tal-GFCM 35/2011/2 tiddisponi li 
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l-awtorizzazzjoni tal-ROV għall-prospettar għandha tkun permessa biss sal-2015, kemm-il 
darba l-parir xjentifiku ma jgħidx mod ieħor. Barra minn hekk ir-Rakkomandazzjoni 
tipprevedi eċċezzjonijiet f’ċerti ċirkostanzi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tkompli 
tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim 
tal-GFCM, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ awtorizzazzjonijiet għal derogi mill-
projbizzjoni tal-ġbir tal-qroll aħmar 
f’ilmijiet ta’ inqas minn 50 metru u ta’ 
devjazzjoni mid-dijametru tal-bażi minimu 
ta’ kolonji ta' qroll aħmar. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, waqt it-tħejjija 
u t-tfassil ta’ atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u adatta 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(9) Sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tkompli 
tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim 
tal-GFCM, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ awtorizzazzjonijiet għal derogi mill-
projbizzjoni tal-ġbir tal-qroll aħmar 
f’ilmijiet ta’ inqas minn 50 metru u ta’ 
devjazzjoni mid-dijametru tal-bażi minimu 
ta’ kolonji ta' qroll aħmar, kemm-il darba 
l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx diġà 
ttraspona r-Rakkomandazzjoni rilevanti 
tal-GFCM billi jkun żviluppa pjanijiet ta’ 
ġestjoni nazzjonali adegwati. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, waqt it-tħejjija 
u t-tfassil ta’ atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u adatta 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni qed tinjora l-miżuri li huma diġà stabbiliti fil-livell nazzjonali 
skont ir-Rakkomandazzjonijiet tal-GFCM. L-Istati Membri li diġà ttrasponew dawn ir-
Rakkomandazzjonijiet, li l-adozzjoni tagħhom tmur lura għall-2011, l-2012 u l-2013, ma 
għandhomx jiġu mġiegħla jissottomettu ruħhom illum għat-talbiet tal-Kummissjoni għad-
derogi previsti fir-Rakkomandazzjonijiet, filwaqt li jitqies ukoll il-fatt li l-KE naqset milli 
tittrasponihom sal-ġurnata tal-lum.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ġbir tal-qroll aħmar f’ilmijiet ta’ fond 
ta’ inqas minn 50 m għandu jkun ipprojbit.

1. Il-ġbir tal-qroll aħmar f’ilmijiet ta' fond 
ta' inqas minn 50 m għandu jkun ipprojbit 
sa ma studji xjentifiċi, kif ivvalidati mill-
Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (KXK)tal-
GFCM, jindikaw mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-GFCM 35/2011/2 jipprevedu l-possibilità li l-qroll aħmar 
jinġabar f’fond ta’ inqas minn 50 m. f’każ li l-istudji xjentifiċi jindikaw mod ieħor.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 27 sabiex tagħti derogi mill-
paragrafu 1. Dawk l-atti delegati 
għandhom jinkludu regoli li jiżguraw li 
titwettaq valutazzjoni xjentifika taż-żoni li 
huma soġġetti għal derogi.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 27 sabiex tagħti derogi mill-
paragrafu 1. Dawk l-atti delegati 
għandhom jinkludu regoli li jiżguraw li 
titwettaq valutazzjoni xjentifika taż-żoni li 
huma soġġetti għal derogi. Madankollu, 
dan il-paragrafu ma għandux japplika fir-
rigward tal-Istati Membri li diġà 
ttrasponew ir-
Rakkomandazzjoni 35/2011/2 tal-GFCM 
billi jkunu żviluppaw pjanijiet ta’ ġestjoni 
nazzjonali adegwati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni qed tinjora l-miżuri li huma diġà stabbiliti fil-livell nazzjonali 
skont ir-Rakkomandazzjonijiet tal-GFCM. L-Istati Membri li diġà ttrasponew dawn ir-
Rakkomandazzjonijiet, li l-adozzjoni tagħhom tmur lura għall-2011, l-2012 u l-2013, ma 
għandhomx jiġu mġiegħla jissottomettu ruħhom illum għat-talbiet tal-Kummissjoni għad-
derogi previsti fir-Rakkomandazzjonijiet, filwaqt li jitqies ukoll il-fatt li l-KE naqset milli 
tittrasponihom sal-ġurnata tal-lum. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa, b’konformità mal-Artikolu 27, 
tadotta atti delegati biex tawtorizza, 
permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, limitu 
massimu ta’ tolleranza ta’ 10 % tal-piż ħaj 
ta’ kolonji ta’ qroll aħmar ta’ daqs żgħir ( < 
7 mm).

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa, b’konformità mal-Artikolu 27, 
tadotta atti delegati biex tawtorizza, 
permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, limitu 
massimu ta’ tolleranza ta’ 10 % tal-piż ħaj 
ta’ kolonji ta’ qroll aħmar ta’ daqs żgħir ( < 
7 mm). Madankollu, dan il-paragrafu ma 
għandux japplika fir-rigward tal-Istati 
Membri li diġà ttrasponew ir-
Rakkomandazzjoni 36/2012/1 tal-GFCM 
billi jkunu żviluppaw pjanijiet ta’ ġestjoni 
nazzjonali adegwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni qed tinjora l-miżuri li huma diġà stabbiliti fil-livell nazzjonali 
skont ir-Rakkomandazzjonijiet tal-GFCM. L-Istati Membri li diġà ttrasponew dawn ir-
Rakkomandazzjonijiet, li ġew adottati fl-2011, l-2012 u l-2013, ma għandhomx jiġu mġiegħla 
jissottomettu ruħhom illum għat-talbiet tal-Kummissjoni għad-derogi previsti fir-
Rakkomandazzjonijiet, filwaqt li jitqies ukoll il-fatt li l-KE naqset milli tittrasponihom sal-
ġurnata tal-lum.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16c – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikun hemm fis-seħħ programmi 
speċifiċi ta’ monitoraġġ u kontroll li 
jiddikjaraw li l-għanijiet, il-prijoritajiet u 
l-punti ta’ riferiment għall-attivitajiet ta’ 
spezzjoni jinsabu fis-seħħ.

(b) ikun hemm fis-seħħ programmi 
speċifiċi ta’ monitoraġġ u kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tqis id-diċitura tal-paragrafu 2 tar-Rakkomandazzjoni 36/2012/1 rigward id-
deroga dwar il-kolonji tal-qroll aħmar li huma iżgħar milli suppost. It-test tal-Kummissjoni 
jżid obbligi li mhumiex inklużi fir-Rakkomandazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-ġbir tal-qroll aħmar, l-uniku 
tagħmir permess għandu jkun martell użat 
manwalment minn sajjieda professjonali.

1. Għall-ġbir tal-qroll aħmar, l-uniku 
tagħmir permess għandu jkun martell użat 
manwalment minn sajjieda liċenzjati waqt 
li jkunu qed jogħdsu bl-akkwalung.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-regolamenti differenti rigward it-taħriġ u l-kwalifiki tas-sajd f'kull Stat Membru, 
il-fatt li jissemma t-terminu “professjonali” jista’ jwassal għal obbligi amministrattivi u 
finanzjarji ġodda għas-sajjieda liċenzjati li hemm bħalissa; mill-banda l-oħra, ma hemm l-
ebda definizzjoni ta’ “sajjied professjonali” fil-leġiżlazzjoni Komunitarja.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-użu ta’ Vetturi ta’ taħt l-ilma li 
Jitħaddmu mill-Bogħod għall-isfruttament 
tal-qroll aħmar għandu jkun ipprojbit. Dik 
il-projbizzjoni għandha tkopri, sa mill-1 ta’ 
Jannar 2015, l-użu ta’ Vetturi ta’ taħt l-
ilma li Jitħaddmu mill-Bogħod li jistgħu 
jkunu ġew awtorizzati mill-Istati Membri 
f’żoni li jinsabu taħt il-ġuriżdizzjoni 
nazzjonali esklussivament għal skopijiet ta’ 
osservazzjoni u esplorazzjoni b’rabta mal-
qroll aħmar fuq il-bażi tal-paragrafu 3(a) 
jew tal-paragrafu 3(b) tar-
Rakkomandazzjoni GFCM/35/2011/2.

2. L-użu ta’ Vetturi ta’ taħt l-ilma li 
Jitħaddmu mill-Bogħod għall-isfruttament 
tal-qroll aħmar għandu jkun ipprojbit. 
Sakemm il-parir xjentifiku ma jiddikjarax 
mod ieħor, dik il-projbizzjoni għandha 
tkopri, ibda mill-1 ta’ Jannar 2015, l-użu 
ta’ Vetturi ta’taħt l-ilma li Jitħaddmu mill-
Bogħod li jistgħu jkunu ġew awtorizzati 
mill-Istati Membri f’żoni li jinsabu taħt il-
ġuriżdizzjoni nazzjonali esklussivament 
għal skopijiet ta’osservazzjoni u 
esplorazzjoni b’rabta mal-qroll aħmar fuq 
il-bażi tal-paragrafu 3(a) jew tal-
paragrafu 3(b) tar-Rakkomandazzjoni 
GFCM/35/2011/2.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-aħħar sentenza tal-paragrafu 3(a) tar-Rakkomandazzjoni tal-GFCM 35/2011/2 tiddisponi li 
l-awtorizzazzjoni tal-ROV għall-prospettar għandha tkun permessa biss sal-2015, kemm-il 
darba l-parir xjentifiku ma jgħidx mod ieħor.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16d – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
fir-rigward tal-Istati Membri li għadhom 
ma awtorizzawx l-użu tal-ROVs għall-
prospettar u li jista' jkun li jixtiequ 
jagħmlu dan. Tali awtorizzazzjoni 
għandha tingħata biss abbażi ta' riżultati 



PE539.617v01-00 12/20 PR\1036124MT.doc

MT

xjentifiċi miksuba fil-kuntest tal-pjanijiet 
ta' ġestjoni nazzjonali u li ma juru l-ebda 
impatt negattiv fuq l-isfruttar sostenibbli 
tal-qroll aħmar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa skont il-paragrafu 3(b) tar-Rakkomandazzjoni 35/2011/2 tal-GFCM. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16d – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-użu tal-ROVs jista’ jiġi awtorizzat 
f’żoni li jinsabu taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali biss u fi ħdan qafas li 
jippermetti kampanji sperimentali 
xjentifiċi kemm għall-osservazzjoni u 
kemm għall-ġbir waqt perjodu limitat li 
ma jestendix lil hinn mill-2015, imwettqa 
taħt is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka nazzjonali u/jew f’kollaborazzjoni 
ma’ korpi nazzjonali jew internazzjonali 
kif ukoll kwalunkwe parti kkonċernata 
rilevanti oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa skont il-paragrafu 3(c) tar-Rakkomandazzjoni 35/2011/2 tal-GFCM.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16f – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-bastimenti tas-sajd ma għandhomx 
iniżżlu l-art għasafar tal-baħar ħlief fil-
qafas ta’ pjanijiet nazzjonali għall-
konservazzjoni tal-għasafar tal-baħar jew 
biex tiġi żgurata għajnuna għall-irkupru 
ta’ għasafar tal-baħar individwali li jkunu 
midruba, u kemm-il darba l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jkunu ġew 
dovutement u uffiċjalment informati, 
qabel ma l-bastiment ikkonċernat jerġa’ 
lura l-port, bl-intenzjoni li tali għasafar 
tal-baħar jitniżżlu l-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi miżjud paragrafu ġdid bil-għan li ż-żamma abbord ta' għasafar tal-baħar tiġi 
awtorizzata biss f’każijiet iġġustifikati ħafna.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd 
għandhom fil-pront jeħilsu fil-baħar 
fkieren tal-baħar ħajjin u mhux 
imweġġgħin li jinqabdu fl-irkaptu tas-sajd 
b'mod inċidentali.

1. Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd 
għandhom, sa fejn hu possibbli, fil-pront 
jeħilsu fil-baħar, ħajjin u mhux 
imweġġgħin, il-fkieren tal-baħar li 
jinqabdu fl-irkaptu tas-sajd b’mod 
inċidentali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan huwa skont ir-Rakkomandazzjoni rilevanti tal-GFCM.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd ma 
għandhomx iniżżlu l-art fkieren tal-baħar, 
sakemm mhux bħala parti minn programm 
ta’ salvataġġ speċifiku, u sakemm l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
kkonċernati ma jkunux ġew debitament u 
uffiċjalment infurmati qabel id-dħul lura 
fil-port.

2. Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd ma 
għandhomx iniżżlu l-art fkieren tal-baħar, 
sakemm mhux bħala parti minn programm 
ta’ salvataġġ speċifiku jew ta’ 
konservazzjoni nazzjonali jew sakemm 
dan mhux altrimenti rekwiżit bil-għand li 
jsir is-salvataġġ jew tiġi żgurata l-
għajnuna għall-irkuprar ta’ fkieren tal-
baħar individwali li jkunu mweġġgħa jew 
f’koma, u sakemm l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti kkonċernati ma jkunux ġew 
debitament u uffiċjalment infurmati qabel 
id-dħul lura fil-port.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li fkieren tal-baħar jitniżżlu l-art taħt pjanijiet ta' konservazzjoni nazzjonali jew 
f'każ li dan ikun meħtieġ bil-għan li annimal imweġġa' jiġi salvat, qed tiġi miżjuda ma' dan il-
paragrafu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 16g – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bastimenti li jużaw kalamenti għal 
speċijiet pelaġiċi żgħar, jew xbieki tat-

3. Sa fejn ikun prattikabbli, il-bastimenti
li jużaw it-tartaruni forma ta’ xkora għal 
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tidwir mingħajr kalament għal speċijiet 
pelaġiċi, ma għandhomx jiċċirkondaw lill-
fkieren tal-baħar.

speċijiet pelaġiċi żgħar jew xbieki tat-
tidwir mingħajr kalament għal speċijiet 
pelaġiċi għandhom jevitaw li jiċċirkondaw
lill-fkieren tal-baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa skont ir-Rakkomandazzjoni 35/2011/4 tal-GFCM.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1343/2013
Artikoku 16h - paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd li 
jaqbdu foki monaka b’mod inċidentali fl-
irkaptu tagħhom tas-sajd għandhom 
jeħilsuhom fil-pront, ħajjin u mingħajr ma 
ssirilhom ħsara. Iġsma ta’ foki monaka 
mejta għandhom jitniżżlu l-art, fejn 
għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali biex jinqerdu.

2. Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd li 
jaqbdu individwi ta’ foki monaka b’mod 
inċidentali fl-irkaptu tagħhom tas-sajd 
għandhom jeħilsuhom fil-pront, ħajjin u 
mingħajr ma ssirilhom ħsara. L-iġsma ta’ 
foki monaka mejta għandhom jitniżżlu l-
art, fejn għandhom jinqabdu mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex 
jinqerdu jew biex jintużaw għal finijiet 
xjentifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx finijiet xjentifiċi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 17a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd 
awtorizzati li jiġbru qroll aħmar għandu 
jkollhom abbord ġurnal ta’ abbord li fih 
jiġu rrappurtati l-qabdiet ta’ kuljum ta’ 
qroll aħmar u l-attivitajiet tas-sajd skont iż-
żona u l-fond, inkluż l-għadd ta’ jiem ta’ 
sajd u ta’ għadis. Dik l-informazzjoni 
għandha tiġi komunikata lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti mingħajr dewmien.

Il-bastimenti tas-sajd awtorizzati li jiġbru 
qroll aħmar għandu jkollhom abbord 
ġurnal ta’ abbord li fih jiġu rrappurtati l-
qabdiet ta’ kuljum ta’ qroll aħmar u l-
attivitajiet tas-sajd skont iż-żona u l-fond, 
inkluż l-għadd ta’ jiem ta’ sajd u ta' għadis. 
Dik l-informazzjoni għandha tiġi 
komunikata lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tqis il-pekuljaritajiet ta’ dan is-sajd, iffurmat minn bastimenti awżiljarji u mill-
għadis.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 17b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar ir-
reġistrazzjoni ta' qabdiet inċidentali 
msemmija fil-paragrafu 1 mill-kaptani ta’ 
bastimenti tas-sajd li mhumiex soġġetti 
għaż-żamma ta' ġurnal ta’ abbord tas-sajd 
skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni jiddisponi regoli għar-reġistrar tal-qabdiet mill-bastimenti li mhumiex 
rekwiżiti jġorru ġurnal ta’ abbord. Din id-dispożizzjoni għandha tiġi stabbilita biss għall-
bastimenti li jkollhom l-obbligu li jġorru ġurnal ta’ abbord, minħabba l-kumplessità tal-
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applikazzjoni ta’ dan ir-rekwiżit ġdid.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1343/2011
Artikolu 17b – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kull każ ta’ qbid inċidentali u rilaxx ta’ 
speċijiet ta’ klieb il-baħar u ta’ raj elenkati 
fl-Anness II jew fl-Anness III tal-Protokoll 
li jikkonċerna Żoni Protetti b’mod Speċjali 
u d-Diversità Bijoloġika fil-Mediterran.

(e) kull każ ta’ qbid inċidentali u, fejn 
rekwiżit mil-leġiżlazzjoni, rilaxx ta’ 
speċijiet ta' klieb il-baħar u ta' raj elenkati 
fl-Anness II jew fl-Anness III tal-Protokoll 
li jikkonċerna Żoni Protetti b'mod Speċjali 
u d-Diversità Bijoloġika fil-Mediterran.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li t-test tal-KE jiġi ċċarat, peress li ċerti speċijiet elenkati fl-Anness III tal-Protokoll 
in kwistjoni jistgħu verament jinqabdu (u, għalhekk, ma hemm l-ebda obbligu li jiġu 
rilaxxati). 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1343/2011Artikolu 23a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-15 ta’ Novembru ta’ kull sena, l-
Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni:

1. Sal-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena, l-
Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza għandha tiġi mtawla sal-15 ta’ Diċembru, minħabba li, pereżempju fil-każ tal-
qroll aħmar, l-istaġun tas-sajd jispiċċa fil-31 ta’ Ottubru. L-iskadenza għandha tiġi mtawla 
sal-15 ta’ Diċembru, minħabba li, pereżempju fil-każ tal-qroll aħmar, l-istaġun tas-sajd 
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jispiċċa fil-31 ta’ Ottubru.  L-iskadenza għall-komunikazzjoni tad-dejta mill-Kummissjoni lis-
Segretarju tal-GFCM tista’ tiġi mtawla b’dan il-mod.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran (GFCM) ġiet stabbilita permezz ta’ 
ftehim internazzjonali fl-1949. Iż-żona koperta mill-ftehim tikkonsisti fil-Mediterran, il-Baħar 
l-Iswed u l-ilmijiet li jgħaqqduhom flimkien. Il-kompiti prinċipali tal-GFCM huma li 
tippromwovi l-iżvilupp, il-konservazzjoni, u l-ġestjoni razzjonali tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin, 
li tifformula u tirrakkomanda miżuri ta' konservazzjoni u li tippromwovi proġetti kooperattivi 
fil-qasam tat-taħriġ. Il-Partijiet Kontraenti tal-GFCM huma: il-Komunità Ewropea, l-Albanija, 
l-Alġerija, il-Bulgarija, Ċipru, il-Kroazja, l-Eġittu, Franza, il-Ġappun, il-Greċja, l-Iżrael, l-
Italja, il-Libanu, il-Libja, Malta, il-Marokk, Monaco, ir-Rumanija, is-Sirja, is-Slovenja, 
Spanja, it-Tuneżija u t-Turkija.   

Waqt is-Sessjonijiet Annwali tagħha tal-2011 u tal-2012, il-GFCM adottat miżuri sabiex l-
isfruttament sostenibbli tal-qroll aħmar fiż-żona ta’ kompetenza tagħha jiġi implimentat fil-
liġijiet tal-Unjoni.
Il-GFCM adottat rakkomandazzjonijiet oħra li jistabbilixxu:

 miżuri għall-mitigazzjoni tal-qabdiet inċidentali ta’ għasafar tal-baħar, fkieren tal-

baħar, foki monaka u ċetaċji fl-attivitajiet tas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM li 

għandhom jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni;

 miżuri maħsuba biex jiġi żgurat li fiż-żona ta’ kompetenza tagħha jkun hemm livell 

għoli ta’ protezzjoni għall-klieb il-baħar u r-raj mill-attivitajiet tas-sajd, u b’mod 

partikolari għall-ispeċijiet ta' klieb il-baħar u raj elenkati bħala li jinsabu fil-periklu 

jew taħt theddida skont l-Anness II tal-Protokoll dwar iż-Żoni Protetti b'mod Speċjali 

u d-Diversità Bijoloġika fil-Mediterran tal-Konvenzjoni ta’ Barċellona; miżuri 

għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet pelaġiċi żgħar fil-Baħar Adrijatiku li għandhom jiġu 

implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

Ir-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistipula ċerti 
dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd 
fil-Mediterran). Qed jiġi propost li dan ir-Regolament jiġi emendat biex jinkludi l-miżuri li 
jinsabu fir-rakkomandazzjonijiet tal-GFCM.
Il-proposta tinkludi miżuri tekniċi għall-isfruttar sostenibbli tal-qroll aħmar, għall-
mitigazzjoni ta’ qabdiet inċidentali ta’ għasafar tal-baħar, ta’ fkieren tal-baħar u ta’ ċetaċji u 
għall-konservazzjoni tal-foki monaka, tal-klieb il-baħar u tar-raj fiż-żona tal-Ftehim tal-
GFCM.
Dawn il-miżuri jmorru lil hinn mill-protezzjoni li diġà hija żgurata fir-rigward ta’ dawn l-
ispeċijiet fil-livell tal-UE permezz tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u atti oħra tal-Unjoni, u 
jinkludu obbligi ta’ reġistrazzjoni u ta’ rappurtar kemm għall-operaturi kif ukoll għall-Istati 
Membri.
Il-proposta timplimenta wkoll fid-dritt tal-Unjoni ċerti miżuri għas-sajd għal stokkijiet 
pelaġiċi żgħar fil-Baħar Adrijatiku.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur
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Ir-rapporteur jilqa’ din il-proposta li għandha l-għan li tittrasponi għal ġod-dritt Komunitarju 
r-rakkomandazzjonijiet tal-GFCM. Madankollu jinnota li l-proposta qed tinjora l-miżuri li 
huma diġà stabbiliti fil-livell nazzjonali skont dawn ir-rakkomandazzjonijiet. L-Istati Membri 
li diġà ttrasponew dawn ir-rakkomandazzjonijiet, li ġew adottati fl-2011, l-2012 u l-2013, ma 
għandhomx jiġu mġiegħla jissottomettu ruħhom illum għat-talbiet tal-Kummissjoni għad-
derogi previsti fill-GFCM, filwaqt li jitqies ukoll il-fatt li l-KE naqset milli tittrasponihom sal-
ġurnata tal-lum.

Barra minn hekk il-proposta tal-Kummissjoni hija f’ħafna każijiet aktar stretta mir-
rakkomandazzjonijiet tal-GFCM. Pereżempju, hija tipprojbixxi l-użu tal-Vetturi ta' Taħt l-
Ilma Mħaddma mill-Bogħod (ROVs) għall-isfruttar tal-qroll aħma wara l-2014, filwaqt li r-
Rakkomandazzjoni rilevanti tal-GFCM ma tipprekludix li jista' jkun li jintużaw f'każ li l-parir 
xjentifiku jiddikjara mod ieħor. Barra minn hekk, abbażi ta’ riżultati xjentifiċi ottenuti fil-
kuntest ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni nazzjonali li ma juru l-ebda impatt negattiv fuq l-isfruttament 
sostenibbli tal-qroll aħmar, ir-Rakkomandazzjoni tippermetti l-użu tal-ROVs fl-Istati Membri 
li ma jkunux għadhom użawhom għall-prospettar u li jista’ jkun li jixtiequ jagħmlu dan. Ir-
Rakkomandazzjoni tal-GFCM tippermetti wkoll l-użu tal-ROVs għal kampanji sperimentali 
xjentifiċi sal-2016.

Eżempji oħra taż-żelu estrem manifest mill-KE fl-interpretazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-GFCM: mhuwiex dejjem possibbli li l-fkieren tal-baħar maqbuda fl-irkaptu tas-sajd b’mod 
inċidentali mhux imweġġgħa u li jkunu ħajjin jiġu rilaxxati fil-pront; dan huwa rikonoxxu 
mill-GFCM - li titlob li dan isir “sa fejn hu possibbli” - iżda mhux fil-proposta tal-
Kummissjoni.  L-istess flessibilità għandha tiġi applikata għall-każijiet fejn il-bastimenti li 
jużaw it-tartaruni forma ta’ xkora jew ix-xbieki tat-tidwir ikunu aċċidentalment qabdu fkieren 
tal-baħar.  Rigward l-obbligu tar-rappurtar, dan ma għandux japplika għall-bastimenti li 
mhumiex obbligati jġorru ġurnal ta’ abbord. U nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-lista ta’ 
eżempji...

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li r-rakkomandazzjonijiet tal-GFCM jistabbilixxu livell 
suffiċjenti ta’ protezzjoni regolatorja li għandha tiġi implimentata l-ewwel mill-partijiet 
kontraenti qabel ma jiġu adottati miżuri ulterjuri.


