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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni 

  maġġoranza tal-voti mitfugħa 

 **I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari) 

  maġġoranza tal-voti mitfugħa 

 **II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari) 

  maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 

komuni 

  maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 

jew emendata l-pożizzjoni komuni 

 *** Proċedura ta' kunsens 

  maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 

msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-

Artikolu 7 tat-Trattat UE 

 ***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari) 

  maġġoranza tal-voti mitfugħa 

 ***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari) 

  maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 

komuni 

  maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 

jew emendata l-pożizzjoni komuni 

 ***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari) 

  maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt  

 

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

 

 

 

Emendi għal test leġiżlattiv 

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 

qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 

inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-

Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 

eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 

normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 

leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-

preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 

f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 

għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-

istokk tal-Punent ta' Sawrell tal-Atlantiku u s-sajd li jisfrutta dak l-istokk 

(COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(CNS)) 

(Proċedura ta' konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 

(COM(2009)0189), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-

Kunsill (C7-0010/2009), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill intitolata 'Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona dwar il-proċeduri 

interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa' (COM(2009)0665), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-

17 ta' Marzu 20101, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A7-0296/2010), 

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif stabbilita hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta 

tagħha b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Parlamenti nazzjonali. 

Emenda1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-istokk tal-Punent huwa 

ekonomikament l-aktar stokk importanti 

(2) L-informazzjoni bijoloġika dwar l-

istokk tal-Punent mhix biżżejjed għal 

                                                 
1 Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. 
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ta’ sawrell li jgħix fl-ilmijiet tal-

Komunità. L-informazzjoni bijoloġika 

dwar dan l-istokk mhix biżżejjed għal 

valutazzjoni sħiħa tal-istokk li tippermetti 

l-istabbiliment ta’ mira għall-mortalità mis-

sajd relatata mal-ogħla rendiment 

sostenibbli u biex il-qabdiet totali 

permissibbli jkunu relatati mal-

previżjonijiet xjentifiċi tal-qabdiet. 

Madankollu, l-indiċi tal-abbundanza tal-

bajd li ilu jiġi kkalkulat mill-1977 fi 

stħarriġ internazzjonali triennali jista’ 

jintuża bħala indikatur bijoloġiku għall-

iżvilupp tad-daqs tal-istokk. 

valutazzjoni sħiħa tal-istokk li tippermetti 

l-istabbiliment ta’ mira għall-mortalità mis-

sajd relatata mal-ogħla rendiment 

sostenibbli u biex il-qabdiet totali 

permissibbli jkunu relatati mal-

previżjonijiet xjentifiċi tal-qabdiet. 

Madankollu, l-indiċi tal-abbundanza tal-

bajd li ilu jiġi kkalkulat mill-1977 fi 

stħarriġ internazzjonali triennali jista’ 

jintuża bħala indikatur bijoloġiku għall-

iżvilupp tad-daqs tal-istokk. 

Ġustifikazzjoni 

L-ewwel sentenza tressqet fil-Premessa 7a (ġdida). 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Iż-żoni li għalihom jiġu stabbiliti 

limitazzjonijiet annwali għall-qabdiet 

totali ta’ sawrell ma jikkoinċidux mad-

delimitazzjonijiet tal-istokk ta’ sawrell tal-

Atlantiku. Fil-kuntest tal-istabbiliment 

tal-opportunitajiet tas-sajd għall-2009, il-

Kunsill u l-Kummissjoni ħadu l-impenn li 

jqassmu mill-ġdid dawn iż-żoni tat-TAC 

sabiex dan il-pjan ikun jista’ jaħdem 

sewwa. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-Premessa 6 m'għadhiex rilevanti, billi ż-żoni tat-TAC tranġaw mill-ġdid fil-kuntest tal-

istabbiliment tal-opportunitajiet tas-sajd għall-2010 biex biex jikkoinċidu mal-konfini tal-

istokk tal-Punent tas-sawrell (ara l-Anness IA tar-Regolament 53/2010 u l-Anness I tar-

Regolament 219/2010). 

 

Emenda  3 
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Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) L-istokk tal-Punent huwa 

ekonomikament l-aktar stokk importanti 

ta’ sawrell li jgħix fl-ilmijiet tal-

Komunità. Jinqabad minn flotot differenti 

- industrijali, għall-ipproċessar u l-

kummerċ estern, u artiġjanali, biex il-

pubbliku ġenerali jingħata ħut frisk ta' 

kwalità għolja. 

Ġustifikazzjoni 

Biex jiġu speċifikati l-karatteristiċi u l-iskopijiet differenti tal-flotot involuti.  

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità 

mal-miżuri kif stabbiliti f'dan ir-

Regolament, għandhom jiġu adottati miżuri 

speċifiċi ta' kontroll flimkien ma dawk 

misjuba fir-Regolament tal-Kunstill 

(KEE) Nru 2847/93 tat-

12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema 

ta’ kontroll li tapplika għall-politika tas-

sajd komuni [il-Politika Komuni tas-

Sajd], kif ukoll ma’ dawk ipprovduti fir-

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 

1542/2007 tal-20 ta’ Diċembru 2007 dwar 

il-proċeduri ta’ ħatt l-art u użin ta’ aringi, 

kavalli u sawrell. Dawn il-miżuri b’mod 

partikolari għandhom ipattu għal 

nuqqasijiet fir-rappurtar marbuta maż-żoni 

u mal-ispeċijiet. 

(8) Bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità 

mal-miżuri kif stabbiliti f'dan ir-

Regolament, għandhom jiġu adottati miżuri 

speċifiċi ta' kontroll flimkien ma’ dawk 

misjuba fir-Regolament tal-Kunstill (KE) 

Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 

li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' 

kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-

regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, kif 

ukoll ma’ dawk ipprovduti fir-Regolament 

tal-Kummissjoni (KE) Nru 1542/2007 tal-

20 ta’ Diċembru 2007 dwar il-proċeduri ta’ 

ħatt l-art u użin ta’ aringi, kavalli u sawrell. 

Dawn il-miżuri b’mod partikolari 

għandhom ipattu għal nuqqasijiet fir-

rappurtar marbuta maż-żoni u mal-

ispeċijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Adattament tekniku wara l-adozzjoni tar-Regolament il-ġdid dwar il-Kontroll. 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-istabbiliment u l-allokazzjoni ta' 

opportunitajiet ta' sajd u l-iffissar ta' 

referenzi bijoloġiċi huma miżuri ta' 

importanza ewlenija fil-Politika Komuni 

tas-Sajd u għandhom impatt dirett fuq is-

sitwazzjoni soċjoekonomika tal-flotot tas-

sajd tal-Istati Membri. Huwa xieraq li l-

Kunsill jirriserva għalih innifsu d-dritt li 

jeżerċita poteri diretti ta' implimentazzjoni 

fejn jidħlu dawn il-każijiet speċifiċi. 

(11) L-istabbiliment u l-allokazzjoni ta' 

opportunitajiet ta' sajd għandhom impatt 

dirett fuq is-sitwazzjoni soċjoekonomika 

tal-flotot tas-sajd tal-Istati Membri, u 

għalhekk jeħtieġ, b’mod partikolari, li 

jitqies il-bejgħ ta’ ħut frisk għall-konsum 

mill-bniedem mill-flotot kostali fuq skala 

żgħira marbuta direttament ma’ żoni tas-

sajd kostali li huma dipendenti ħafna fuq 

l-industrija tas-sajd. 

Ġustifikazzjoni 

Adattament għad-dħul fis-seħħ tat-TFUE. Barra minn hekk, il-pjan ta’ ġestjoni l-ġdid għandu 

jqis sew l-attivitajiet tal-flotot fuq skala żgħira li tradizzjonalment speċjalizzaw f’dan it-tip ta’ 

sajd għal raġunijiet ta’ konsum ta’ ħut frisk. Għalhekk huwa importanti li ma jiġux stabbiliti 

żoni li huma ’l barra wisq mill-kosta. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Ir-referenzi u l-parametri bijoloġiċi 

li jagħmlu parti mir-regola tal-qbid 

għandhom isegwu l-pariri xjentifiċi l-

aktar riċenti. Il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE) fir-rigward ta' modifiki ta' ċerti 

referenzi u parametri bijoloġiċi 

inkorporati fir-regola tal-qbid kif stabbilit 

fl-Anness, sabiex wieħed ikun jista' 

jirreaġixxi malajr għal bidliet fil-pariri 

xjentifiċi li jirriżultaw minn għarfien jew 

metodi mtejba. Huwa importanti ferm li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
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xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, 

anke fil-livell tal-esperti. 

Ġustifikazzjoni 

Marbuta mal-Emendi rigward l-Artikoli 10, 10a, 10b, u 10c u skont l-Artikolu 290 tat-TFUE 

(atti delegati). 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fir-rigward tal-flotta kostali, l-

organizzazzjoni taż-żoni ta’ ġestjoni li 

toħroġ minn dan il-pjan għandha tiġi 

implimentata b’attenzjoni xierqa għad-

drittijiet storiċi ta’ dak il-qasam ta' flotot.  

Ġustifikazzjoni 

Il-pjan ta’ ġestjoni l-ġdid għandu jqis sew l-attivitajiet tal-flotot fuq skala żgħira li 

tradizzjonalment speċjalizzaw f’dan it-tip ta’ sajd għal raġunijiet ta’ konsum ta’ ħut frisk. 

Għalhekk huwa importanti li ma jiġux stabbiliti żoni li huma ’l barra wisq mill-kosta.  

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex jintlaħaq l-għan stabbilit fl-

Artikolu 4, kull sena l-Kunsill, li jaġixxi 

skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 20 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 2371/2002 u wara konsultazzjoni mal-

STECF, għandu jiddeċiedi dwar it-TAC 

għas-sawrell tal-Punent għas-sena ta’ wara. 

1. Sabiex jintlaħaq l-għan stabbilit fl-

Artikolu 4, kull sena l-Kunsill, li jaġixxi 

skont il-proċedura stipulata fl-

Artikolu 43(3) TFUE u wara 

konsultazzjoni mal-STECF, għandu 

jiddeċiedi dwar it-TAC għas-sawrell tal-

Punent għas-sena ta’ wara. 

Ġustifikazzjoni 

Adattament għad-dħul fis-seħħ tat-TFUE. 
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Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Iż-żona tat-TAC għas-sawrell tal-

Punent definita f'dan ir-Regolament 

għandha tkopri ż-żona ġeografika kollha 

identifikata mill-STECF li tagħmel parti 

minn dik iż-żona. 

Ġustifikazzjoni 

L-istabbiliment tat-TAC huwa l-kompetenza tal-Kunsill u għalhekk mhuwiex xieraq li jiġu 

inklużi fil-pjan ta' ġestjoni. Barra minn hekk, l-Emenda marbuta mal-Artikolu 2(1a) (ġdid) 

tipprevedi li jitqiesu d-drittijiet storiċi. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta l-STECF ma jkunx kapaċi jistma l-

livell ta’ rimi, inkluż ħut meħlus għas-sena 

ta’ qabel is-sena li fih tkun saret l-aħħar 

valutazzjoni xjentifika, it-tnaqqis għandu 

jkun daqs l-ogħla ammont relattiv ta’ ħut 

mormi, li jinkludi ħut meħlus, stmat 

xjentifikament bħala okkorrenza matul l-

aħħar 15-il sena, iżda mhux inqas minn 

5%. 

2. Meta l-STECF ma jkunx kapaċi jistma l-

livell ta’ rimi, inkluż ħut meħlus għas-sena 

ta’ qabel is-sena li fiha tkun saret l-aħħar 

valutazzjoni xjentifika, it-tnaqqis għandu 

jkun daqs il-medja tal-ammont relattiv ta’ 

ħut mormi, li jinkludi ħut meħlus, stmat 

xjentifikament bħala okkorrenza matul l-

aħħar 15-il sena. 

Ġustifikazzjoni 

L-iskop ta’ din l-emenda huwa li tiġi pprovduta metodoloġija iktar ġusta għall-estimi tal-livell 

ta’ rimi fiċ-ċirkostanzi deskritti fl-Artikolu. 

 

Emenda  11 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt (d) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) ammont minimu ta’ tneħħija totali, 

inklużi l-estimi tar-rimi lura, ta’ 75 000 

tunnellata. 

(d) ammont minimu ta’ tneħħija totali, 

inklużi l-estimi tar-rimi lura, ta’ bejn 

70 000 u 80 000 tunnellata. Il-Kunsill 

għandu jiddeċiedi l-ammont minimu ta' 

tneħħija totali meta jistabbilixxi t-TAC 

skont dan il-Kapitolu. 

Ġustifikazzjoni 

B'konformità ma' proposta informali mill-Presidenza Belġjana biex tiddaħħal ċerta 

flessibbiità fil-metodu ta' kalkolu tat-tneħħija totali, billi jiġu stabbiliti l-limiti minimi u 

massimi għall-ammont minimu ta' tneħħija totali. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.07 * (75 000 tunnellata + (TAC ta’ 

referenza* fattur ta’ differenzjazzjoni) / 2) 

1.07 * (l-ammont minimu ta' tneħħija 

totali + (TAC ta’ referenza* fattur ta’ 

differenzjazzjoni) / 2) 

Ġustifikazzjoni 

B'rabta mal-emenda preċedenti u b'konformità ma' proposta informali mill-Presidenza 

Belġjana biex tiddaħħal ċerta flessibbiltà fil-metodu ta' kalkolu tat-tneħħija totali, billi jiġu 

stabbiliti l-limiti minimi u massimi għall-ammont minimu ta' tneħħija totali. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta r-referenza għat-TAC li għandu 

jintuża biex jiġi kkakulat l-ewwel TAC tiġi 

stabbilita għal żoni differenti minn dawk 

li jissemmew fl-Artikolu 2, it-TAC ta’ 

imħassar 
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referenza għandu jiġi kkalkulat 

b’konsiderazzjoni għall-pariri xjentifiċi 

reċenti dwar livelli xierqa tal-qabdiet, jew 

livelli reċenti tal-qabdiet fin-nuqqas ta’ 

parir bħal dan, fir-rigward tad-

Diviżjonijiet tal-ICES imsemmija fl-

Artikolu 2. 

Ġustifikazzjoni 

M'għadux relevanti (ara l-ġustifikazzjoni għat-tħassir tal-Premessa 6). 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fil-każ li l-STECF jagħti parir li l-indiċijiet 

tal-istħarriġ kif definiti fl-Artikolu 3(e) 

jew il-fatturi ta’ differenzjazzjoni kif 

jissemmew fl-Artikolu 7(1)(c), jew il-fattur 

kostanti li jissemma fl-Artikolu 7(1)(a) ma 

għadhomx xierqa sabiex jinżamm riskju 

baxx ħafna ta’ tbattil tal-istokk u 

rendiment għoli, l-Kunsill għandu 

jiddeċiedi dwar valuri ġodda għal dawk l-

elementi. 

Fil-każ li l-STECF jagħti parir, minħabba 

għarfien aħjar dwar l-istokkijiet jew 

metodu ta' valutazzjoni mtejjeb tal-

istokkijiet, li l-fattur ta' differenzjazzjoni 

jew l-inklinazzjoni li jirriflettu l-

abbundanza tal-bajd kif stipulat fl-Anness 

għandhom ikunu stabbiliti jew ikkalkulati 

b'mod differenti, il-Kummissjoni tista' 

tadotta, permezz ta' atti delegati skont l-

Artikolu 10a u skont il-kundizzjonijiet tal-

Artikoli 10b u 10c, modifiki fl-Anness 

sabiex dawk il-parametri jiġu adattati 

għall-pariri xjentifiċi ġodda. 

Ġustifikazzjoni 

B'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 
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 Eżerċitar tad-delega 

 1. Is-setgħa biex tadotta atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 10 għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport rigward is-setgħa delegata 

sa mhux aktar tard minn sitt xhur qabel 

tmiem il-perjodu ta' tliet snin. Id-delega 

tas-setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' tul 

identiku, sakemm il-Parlament Ewropew 

jew il-Kunsill ma jirrevokahiex skont l-

Artikolu 10b. 

 

 2. Malli tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikaha 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill. 

 

 3. Is-setgħa biex tadotta atti delegati 

tingħata lill-Kummissjoni skont il-

kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 10b u 

10c. 

Ġustifikazzjoni 

B'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10b 

 Revoka tad-delega 

 1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 10 tista' tiġi revokata f'kull 

żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. 

 

 2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 

interna biex jiġi deċiż għandhiex tiġi 

revokata d-delega tas-setgħa għandha 
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tagħmel ħilitha biex tinforma lill-

istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 

f'perjodu raġonevoli ta' żmien qabel ma 

tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li 

tindika r-raġunijiet possibbli għal revoka 

tad-delega tas-setgħa. 

 

 3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm 

id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha tapplika minnufih jew 

f'data aktar 'il quddiem speċifikata 

minnha. M'għandhiex taffettwa l-validità 

tal-atti delegati diġà fis-seħħ. Għandha 

tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea. 

Ġustifikazzjoni 

B'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10c 

 Oġġezzjonijiet għal atti delegati 

 1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

jista' joġġezzjona għal att delegat fi żmien 

perjodu ta' xahrejn mid-data tan-notifika.  

 

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn. 
 2. Jekk, meta jintemm il-perjodu 

mesemmi fil-Paragrafu 1, la l-Parlament 

Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu 

oġġezzjonaw għall-att delegat, għandu jiġi 

ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-

data stabbilita fih. 
 L-att delegat jista' jiġi ppubblikat fil-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 

jista' jidħol fis-seħħ qabel ma jintemm 

dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew 
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u l-Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-

Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 

jqajmux oġġezzjonijiet. 
 3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għall-att delegat, 

m'għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 

li toġġezzjona għandha tiddikjara r-

raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att 

delegat. 

Ġustifikazzjoni 

B'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Permess speċjali tas-sajd Awtorizzazzjoni għas-sajd 

Ġustifikazzjoni 

Il-modifika tadatta t-terminoloġija f'dan l-Artikolu biex tkun konformi mar-Regolament il-

ġdid dwar il-Kontroll. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex ikunu jistgħu jistadu għas-sawrell 

tal-Punent, il-bastimenti għandhom 

ikollhom permess speċjali tas-sajd maħruġ 

skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1627/94 tas-27 ta’ Ġunju 1994 li 

jniżżel ċerti dispożizzjonijiet [ġenerali] 

rigward permessi speċjali tas-sajd. 

1. Sabiex ikunu jistgħu jistadu għas-sawrell 

tal-Punent, il-bastimenti għandu jkollhom 

awtorizzazzjoni għas-sajd maħruġa skont 

l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1224/2009 (ir-Regolament dwar 

il-Kontroll). 

Ġustifikazzjoni 

Il-modifika tadatta t-terminoloġija f’dan l-Artikolu biex tkun konformi mar-Regolament il-

ġdid dwar il-Kontroll adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Novembru 2009. 
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Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għandu jkun ipprojbit li kwalunkwe 

bastiment tas-sajd li ma jkollux permess 

tas-sajd kif imsemmi fil-paragrafu 1 jistad 

għal xi kwantità ta’ sawrell jew li jżommha 

abbord filwaqt li l-bastiment ikun qiegħed 

fuq vjaġġ tas-sajd li kien jinkludi l-

preżenza ta’ dak il-bastiment fid-

Diviżjonijiet tal-ICES imsemmija fl-

Artikolu 2. 

2. Għandu jkun ipprojbit li kwalunkwe 

bastiment tas-sajd li ma jkollux 

awtorizzazzjoni għas-sajd kif imsemmi fil-

paragrafu 1 jistad għal xi kwantità ta’ 

sawrell jew li jżommha abbord filwaqt li l-

bastiment ikun qiegħed fuq vjaġġ tas-sajd 

li kien jinkludi l-preżenza ta’ dak il-

bastiment fid-Diviżjonijiet tal-ICES 

imsemmija fl-Artikolu 2. 

Ġustifikazzjoni 

Il-modifika tadatta t-terminoloġija f'dan l-Artikolu biex tkun konformi mar-Regolament il-

ġdid dwar il-Kontroll. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. B'deroga mill-Paragrafu 2, il-kaptan 

ta' bastiment tas-sajd li ma jkollux 

awtorizzazzjoni għas-sajd kif imsemmi fil-

Paragrafu 1 jista' jżomm sawrell abbord u 

jidħol fiż-żona msemmija fil-Paragrafu 2, 

sakemm it-tagħmir ikun marbut u 

merfugħ skont ir-rekwiżiti stipulati fl-

Artikolu 47 tar-Regolament KE 

Nru 1224/2009 u skont il-kundizzjonijiet 

stipulati fil-Paragrafu 2b. 

Ġustifikazzjoni 

Emenda teknika biex jiġi kkjarifikat il-kliem użat u biex issir referenza għad-dispożizzjoni tar-

Regolament il-ġdid dwar il-Kontroll. 
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Minbarra r-rekwiżiti stipulati fl-

Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 

Nru 1224/2009, qabel ma jidħol fiż-żona 

msemmija fil-Paragrafu 2, il-kaptan tal-

bastiment imsemmi fil-Paragrafu 3 

għandu jirreġistra fil-ġurnal, id-data u l-

ħin meta spiċċat l-aħħar operazzjoni ta' 

sajd, filwaqt li jispeċifika l-port li biħsiebu 

jħott fih. Meta l-bastiment ikun suġġett 

għar-rekwiżiti tal-Artikolu 15 tar-

Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-

informazzjoni għandha tiġi trażmessa 

skont dak l-Artikolu. Il-kwantitajiet ta' 

sawrell abbord il-bastiment li ma jkunux 

irreġistrati fil-ġurnal għandhom jitqiesu li 

ddaħħlu fiż-żona. 

Ġustifikazzjoni 

Emenda teknika biex jiġi kkjarifikat il-kliem użat u biex issir referenza għad-dispożizzjonijiet 

tar-Regolament il-ġdid dwar il-Kontroll. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 

jżomm lista ta’ bastimenti li jkollhom 

permess speċjali msemmi fil-paragrafu 1 u 

li tkun tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku 

uffiċjali tiegħu mill-Kummissjoni u minn 

Stati Membri oħra. 

3. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 

jżomm lista ta’ bastimenti li jkollhom 

awtorizzazzjoni għas-sajd imsemmija fil-

paragrafu 1 u li tkun tista’ tinkiseb mis-sit 

elettroniku uffiċjali tiegħu mill-

Kummissjoni u minn Stati Membri oħra. L-

Istat Membru għandu jinkorpora dik il-

lista fil-parti sikura tal-websajt uffiċjali 

stabbilita skont l-Artikolu 114 tar-

Regolament (KE) Nru 1224/2009. 
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Ġustifikazzjoni 

Adattament tekniku wara l-adozzjoni tar-Regolament il-ġdid dwar il-Kontroll. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Bla ħsara għall-Kapitolu III tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1006/2008, il-Paragrafi 1 sa 4 

għandhom japplikaw ukoll għal 

bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li 

biħsiebhom jistadu għas-sawrell tal-

Punent fl-ilmijiet tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Biex tiġi kkjarifikata d-dispożizzjoni. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu, fir-

rigward tas-sawrell tal-Punent, il-

kontroverifiki amministrattivi u l-verifiki 

tad-dejta pprovduti fl-Artikolu 19 tar-

Regolament (KEE) Nru 2847/93. B'mod 

partikolari għandha tiġi enfasizzata l-

possibbiltà li speċijiet pelaġiċi żgħar, li 

mhumiex sawrell, jiġu rrappurtati bħala 

sawrell, u viċi versa. 

1. Meta titwettaq il-validazzjoni tad-dejta 

dwar is-sawrell tal-Punent skont l-

Artikolu 109 tar-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1224/2009, għandha tiġi 

enfasizzata b'mod partikolari l-possibbiltà 

li speċijiet pelaġiċi żgħar, li mhumiex 

sawrell, jiġu rrappurtati bħala sawrell, u 

viċi versa. 

Ġustifikazzjoni 

Adattamet tekniku għar-Regolament il-ġdid dwar il-Kontroll.  
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għal bastimenti mgħammra b’sistema 

ta’ monitoraġġ tal-bastimenti (VMS), l-

Istati Membri għandhom jivverifikaw, 

abbażi ta’ kampjunar rappreżentattiv, li l-

informazzjoni li tasal fiċ-ċentri tal-

monitoraġġ tas-sajd (FMC) tkun taqbel 

mal-attivitajiet reġistrati fil-ġurnal ta’ 

abbord billi tintuża d-dejta tal-VMS. 

Dawk il-kontroverifiki għandhom jiġu 

reġistrati f’forma li tinqara mill-

kompjuter u jinżammu għal perjodu ta’ 

tliet snin. Għandha ssir enfażi partikolari 

fuq il-koerenza tad-dejta dwar iż-żoni fir-

rigward tal-attivitajiet osservati f’żoni fejn 

jiltaqgħu l-konfini tal-istokkijiet tas-

sawrell, jiġifieri d-Diviżjonijiet tal-ICES 

VIIIc u IXa, IVa u IVb, VIIe u VIId. 

2. Għandha wkoll issir enfażi partikolari 

fuq il-koerenza tad-dejta dwar iż-żoni fir-

rigward tal-attivitajiet osservati f’żoni fejn 

jiltaqgħu l-konfini tal-istokkijiet tas-

sawrell, jiġifieri d-Diviżjonijiet tal-ICES 

VIIIc u IXa, IVa u IVb, VIIe u VIId. 

Ġustifikazzjoni 

Ħlief għad-dispożizzjonijeit speċifiċi mfassla biex ipattu għan-nuqqasijiet ta’ rappurtar 

marbuta maż-żoni u mal-ispeċijiet fil-qafas ta’ dan ir-Regolament, il-miżuri ta’ kontroll u 

sorveljanza għandhom jiġu indirizzati fil-qafas tar-Regolament il-ġdid dwar il-Kontroll. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kull Stat Membru għandu jżomm u 

jara li jkunu disponibbli għall-pubbliku, 

b’mod partikolari mis-sit elettroniku 

uffiċjali tiegħu, id-dettalji tal-kuntatt 

għas-sottomissjoni ta’ ġurnali ta’ abbord 

u dikjarazzjonijiet tal-ħatt. 

imħassar 



 

PE428.287v02-00 20/25 RR\837414MT.doc 

MT 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri ta' kontroll u ta' sorveljanza għandhom jiġu indirizzati fil-qafas tar-Regolament il-

ġdid dwar il-Kontroll. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Artikolu 11 għandu japplika mid-

data ta' applikazzjoni tal-Artikoli 7 u 14 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1224/2009. 

Ġustifikazzjoni 

Emenda teknika li tikkjarifika d-dispożizzjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Il-proposta tistabbilixxi pjan fit-tul għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku u s-sajd li 

jisfrutta dak l-istokk. Il-Kummissjoni stipulat strument ta’ ġestjoni legali għall-istokk tas-

sawrell, skont punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni disponibbli u skont kunsiderazzjonijiet 

ta’ sostenibilità fit-tul. Il-proposta għandha l-għan li tiżgura sfruttament tar-riżorsi akkwatiċi 

ħajjin li joħloq kundizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali sostenibbli. 

I. Kuntest storiku 

Il-proposta tmur lura għal April tal-2009 u hija bbażata fuq il-Pjan ta’ Implimentazzjoni tas-

Samit Dinji tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar f’Johannesburg fl-2002. Il-Kummissjoni 

hija impenjata li żżomm jew treġġa' lura l-istokkijiet għal livelli li jistgħu jipproduċu l-ogħla 

rendiment sostenibbli, bil-għan li dawn l-objettivi jintlaħqu b'urġenza fir-rigward tal-

istokkijiet eżawriti, u fejn huwa possibbli sa mhux aktar tard mill-2015.  

Barra minn hekk, intlaħaq ftehim dwar pjanijiet multiannwali u pjanijiet ta’ rkupru waqt ir-

riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd fl-2002.  

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrifletti inizjattiva ferm milqugħa organizzata mill-partijiet 

interessati fil-Kunsill Konsultattiv Reġjonali għall-Istokk Pelaġiku.  

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) fl-

1 ta' Diċembru 2009, din il-proposta għaddiet mill-proċedura ta' konsultazzjoni għall-

proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

II. Kuntest tal-proposta  

Il-partijiet ewlenin tas-settur milquta minn dan il-pjan multiannwali huma s-sidien, l-operaturi 

u l-ekwipaġġi tal-bastimenti tas-sajd pelaġiku li joperaw fiż-żona ta' distribuzzjoni tal-istokk 

tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku, i.e. fil-Baħar tat-Tramuntana, fiż-żoni fil-Punent tal-

Gżejjer Britanniċi, fil-Punent tal-Kanal Ingliż, fl-ilmijiet fil-Punent ta' Bretagne, fil-Bajja ta' 

Biscay u fit-Tramuntana u l-Majjistral ta' Spanja. 

Ekonomikament, l-istokk tal-Punent huwa l-aktar stokk importanti tas-sawrell fl-ilmijiet tal-

UE. 

Il-bijomassa tal-istokk ta’ riproduzzjoni ma tistax titkejjel minħabba li l-parir xjentifiku għall-

istokk huwa bbażat fuq dejta mhux adegwata. Bħala l-aktar sors importanti ta’ informazzjoni 

indipendenti mis-sajd, l-istħarriġ internazzjonali dwar il-bajd ilu jseħħ fuq bażi ta’ perjodi ta’ 

kull tliet snin mill-1977. Id-dejta li tirriżulta u informazzjoni komplementari sa issa ma 

ppermettewx lix-xjenzjati tas-sajd itemmu valutazzjoni sħiħa tal-istokk. Madankollu, permezz 

tal-informazzjoni mill-istħarriġ dwar il-bajd u l-għarfien dwar kemm tipproduċi bajd il-mara 

meta tbid, ix-xjenzjati qegħdin f’pożizzjoni li jistmaw l-abbundanza relattiva tal-bijomassa 

riproduttiva tal-istokk. Il-pjan ta’ ġestjoni propost jindirizza dawn id-diffikultajiet u jelabora 

mod ġdid kif jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-qabdiet totali ammissibbli (TAC) bi probabbiltà 

għolja li tiżgura s-sostenibbiltà fit-tul tal-istokk. 
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Fl-2004 sar proġett ta’ riċerka ffinanzjat mill-Komunità Ewropea dwar l-identifikazzjoni tal-

istokk tas-sawrell li kkonferma l-ipotesi preċedenti li d-distribuzzjoni tal-istokk tkopri wkoll 

ilmijiet lil hinn mill-kosta tat-Tramuntana ta’ Spanja. B'riżultat ta' din l-evidenza u fil-

prospettiva tal-ġestjoni tal-istokk, iż-żoni ta' ġestjoni għall-istabbiliment tat-TAC reġgħu ġew 

iddefiniti fir-Regolamenti tal-2010 dwar it-TAC u l-Kwoti, biex jikkoinċidu mal-konfini tal-

istokkijiet tal-istokk tal-Punent tas-sawrell (ara l-Anness IA tar-Regolament tal-

Kunsill 53/2010 u l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill 219/2010). 

Il-proposta preżenti tipprova tindirizza n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-istokk billi 

tistabbilixxi formula għall-bastimenti involuti fis-sajd tas-sawrell, rigward il-limitu annwali 

ta’ ħatt massimu ammissibbli ta’ sawrell maqbud f'żoni definiti. Din il-formula hija bbażata 

fuq l-aqwa indikaturi xjentifiċi u bijoloġiċi disponibbli attwalment dwar l-iżvilupp tal-istokk. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni stipulat miżuri speċifiċi ta’ kontroll u sorveljanza maħsuba 

biex ipattu għan-nuqqasijiet fir-rappurtar marbuta maż-żoni u l-ispeċijiet minbarra d-

dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 u r-Regolament tal-

Kummissjoni (KE) Nru 1542/2007. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-

20 ta' Novembru 2009 issa ħa post ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93. 

Finalment, il-Kummissjoni għandha l-għan li twettaq evalwazzjoni perjodika u fejn ikun 

xieraq, twettaq adattamenti ta’ dan il-pjan. 

III. Evalwazzjoni tar-Rapporteur 

Inġenerali, ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni u b’mod partikulari jixtieq 

jenfasizza l-koperazzjoni tajba li hemm bejn is-settur u x-xjenzjati li pprovdew il-bażi li fuqha 

tfassal il-pjan. Minħabba l-limiti tal-għarfien tagħna rigward il-bijomassa riproduttiva tal-

istokk tas-sawrell, il-pjan jittratta d-diffikultajiet ta’ dejta u ta’ evalwazzjoni b’mod razzjonali. 

Barra minn hekk, il-pjan joffri livell ta’ stabbiltà għall-industrija importanti ħafna speċjalment 

f’dawn iż-żminijiet ta’ inċertezza finanzjarja. 

Permezz tat-test attwali, il-Kummissjoni qed tipprova tagħmel progress fir-rigward tal-

pjanijiet multiannwali b’mod ġenerali filwaqt li l-pjan fit-tul dwar is-sawrell jista’ jintuża 

bħala mudell għall-pjanijiet multiannwali tal-ġejjieni li jittrattaw ir-regolament tal-

opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE. 

Minkejja dan, ir-Rapporteur jipproponi l-emendi li ġejjin għall-abbozz ta’ regolament. 

L-ewwel nett, hemm emendi li huma meħtieġa biex il-proposta tiġi adattata għall-qafas legali 

l-ġdid skont it-TFUE u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 43(2) TFUE), billi din il-

proposta tressqet mill-Kummissjoni qabel ma daħal fis-seħħ it-TFUE u skont il-proċedura ta' 

konsultazzjoni.  Il-pjanijiet multiannwali huma pedament tal-PKS u għodda fundamentali ta' 

konservazzjoni. Konsegwentement, jinkludu dispożizzjonijiet ġenerali meħtieġa biex 

jintlaħqu l-għanijiet tal-PKS (i.e. biex ikun żgurat sfruttament tar-riżorsi ħajjin li jipprovdi 

kundizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali sostenibbli) u jridu jiġu adottati skont il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja. Għalhekk, l-Artikolu 43(2) huwa l-bażi legali xierqa u 

suffiċjenti għal din il-proposta tal-Kummissjoni u l-Kunsill ma jistax iżomm għalih is-setgħa 

li jadatta unilateralment il-parametri definiti fil-proposta għall-istabbiliment tat-TAC.  

Hekk kif ix-xjenza tkompli tiżviluppa, il-valuri li jintużaw biex jiġu stabbiliti r-referenzi 
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bijoloġiċi jafu jkunu suġġetti għal parir xjentifiċi ġodda u differenti. F’dawn iċ-ċirkostanzi, 

huwa ovvju li l-pjan għandu jipprevedi l-possibbiltà li jkun hemm adattament tal-fatturi ta' 

referenza. Ir-Rapporteur jipproponi li tiġi delegata lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 290 

TFUE, is-setgħa li tadatta wieħed mill-komponenti tal-formula stipulata fl-Artikolu 7, 

paragrafu 1(c) u fl-Anness – il-fattur ta' differenzjazzjoni jew l-inklinazzjoni li tirrifletti l-

abundanza tal-bajd, biex dak il-parametru jiġi adattat għall-pariri xjentifiċi ġodda. 

Barra minn hekk, meta l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku tas-Sajd (STECF) ma 

jkunx f’pożizzjoni li jistma l-livell ta’ rimi, inkluż il-ħut meħlus (ħut li jinħeles fl-ilma bla ma 

jittella’ abbord il-bastiment), ir-Rapporteur jissuġġerixxi metodoloġija iktar ġusta minn dik 

proposta mill-Kummissjoni. Din tkun waħda li tqis id-dejta storika dwar ir-rimi matul dawn l-

aħħar 15-il sena. Kif innota l-Kunsill Konsultattiv Reġjonali għall-istokk Pelaġiku, ir-rata 

minima stabbilita ta’ 5% tidher għolja wisq meta wieħed iqis ir-rata medja matul dawn l-aħħar 

15-il sena, anki meta wieħed jikkunsidra wkoll ir-rata ta’ rimi għolja b’mod eċċezzjonali ta’ 

4% fl-1996. Fil-fatt, ir-Rapporteur jistaqsi jekk il-proposta tal-Kummissjoni f’dan ir-rigward 

hijiex iktar immirata biex tippenalizza lill-industrija minħabba li l-Istati Membri ma 

pprovdewx dejta suffiċjenti dwar ir-rimi milli biex jiġi applikat il-prinċipju ta’ prekawzjoni 

f’termini bijoloġiċi. 

Rigward l-aċċess għal żona għall-bastimenti li jkunu qed jistadu għas-sawrell, ir-Rapporteur 

jemmen li jeħtieġ li tinħoloq regola iktar flessibbli minn dik li ssuġġeriet il-Kummissjoni. Il-

bastimenti li jkunu qed jistadu f’żona għandhom ikunu jistgħu iħottu l-qabda tagħhom f'port 

f’żona oħra. Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza, pereżempju, il-kwistjoni li wieħed jaqsam miż-

żoni VIId, IVbc u IIIa sabiex jasal fiż-żona IVa (in-Norveġja). Inkella, bastiment li jkun qed 

jistad fiż-żona tat-Tramuntana jkun limitat li jniżżel il-qabda tiegħu fiż-żona tat-Tramuntana l-

ġdida minkejja li jaf ikun ferm iktar konvenjenti li jiżbarka fiż-żona tal-Punent il-ġdida. 

Għaldaqstant, ir-Rapporteur jissuġġerixxi sistema fejn il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd ikollu 

jżomm rekord tal-qabda u l-lokazzjoni filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat li t-tagħmir tiegħu 

ikun marbut u merfugħ f’konformità mar-regoli dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd 

permezz ta’ miżuri tekniċi. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi wkoll diversi emendi biex jiżguraw li miżuri 

ġenerali ta' kontroll u ta' sorveljanza jiġu indirizzati fil-kuntest tar-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009, li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' 

kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Madankollu, 

jistgħu jiġu inklużi dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla biex ipattu għan-nuqqasijiet fir-

rappurtar marbuta maż-żoni u mal-ispeċijiet fil-qafas ta’ dan il-pjan multiannwali. 

Il-biċċa l-kbira tal-emendi msemmija hawn fuq huma inklużi fl-abbozz ta' pożizzjoni tal-

Kunsill li kien hemm qbil dwaru mill-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill fid-19 ta' Marzu 2010 

matul il-Presidenza Spanjola u ntbagħtu lill-Kumitat għas-Sajd tal-PE. Madankollu, sadattant, 

il-Kunsill issospenda n-negozjati mal-PE minħabba diskussjonijiet interni dwar diversi 

kwistjonijiet legali u politiċi mqajma minn xi Stati Membri. 

Fl-aħħar nett, skont proposta informali reċenti tal-Presidenza Belġjana, ir-Rapporteur 

jappoġġja żewġ emendi marbuta mal-Artikolu 7 u li jdaħħlu ċerta flessibbiltà għall-Kunsill 

fil-metodu ta' kalkolu tat-tneħħija totali, billi jistabbilixxu limiti minimi u massimi għall-

ammont minimu ta' tneħħija totali. L-għan ta' dawn l-emendi huwa li jiffaċilitaw soluzzjoni ta' 
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kompromess u li jikkontribwixxu għal approċċ kostruttiv u pożittiv rigward din il-proposta 

leġiżlattiva. 

Ir-Rapporteur jittama sinċerament li dan il-pjan jiġi adottat u jiddaħħal fis-seħħ mill-aktar fis 

possibbli u huwa fiduċjuż li jista' jintlaħaq ftehim fil-futur qrib biex ikun żgurat li l-miżuri li 

joriġinaw mill-ilħuq tal-għanijiet tal-PKS jinżammu fis-setgħat konġunti tal-koleġiżlaturi. 
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