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EMENDI 001-046  
mill-Kumitat għas-Sajd 
 
Rapport 
Crescenzio Rivellini A7-0023/2011 
śona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Āenerali għas-Sajd fil-Mediterran 
 
Proposta għal regolament (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 
Titolu 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar 
ëerti dispoŜizzjonijiet għas-sajd fiŜ-śona 
tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni 
Āenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran).  

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ëerti 
dispoŜizzjonijiet għas-sajd fiŜ-śona tal-
Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Āenerali 
tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 
 Kunsiderazzjoni 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 37 tiegħu, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu, 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 
Kunsiderazzjoni 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-
Parlament Ewropew, 

imħassra 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 
 Kunsiderazzjoni 3 a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soëjali Ewropew, 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 
 Kunsiderazzjoni 3 b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Filwaqt li jaāixxi f’konformità mal-
proëedura leāiŜlattiva ordinarja,  

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 
Premessa 3  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Komunità Ewropea, kif ukoll il-
Bulgarija, êipru, Franza, il-Greëja, l-Italja, 
Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja u Spanja, 
huma Partijiet Kontraenti mal-GFCM. 

(3) L-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-
Bulgarija, êipru, Franza, il-Greëja, l-Italja, 
Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja u Spanja, 
huma Partijiet Kontraenti mal-GFCM. 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 
Premessa 4  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-
GFCM huwa vinkolanti għall-Partijiet 
Kontraenti. Peress li l-Komunità hija parti 
kontraenti mal-GFCM, dawn ir-
rakkomandazzjonijiet huma vinkolanti 
għall-Komunità u għalhekk għandhom 
jiāu trasposti fil-liāi Komunitarja, fejn il-
kontenut tagħhom mhuwiex diāà kopert 
mill-leāiŜlazzjoni Komunitarja. 

(4) Ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-
GFCM huma vinkolanti għall-Partijiet 
Kontraenti. Peress li l-Unjoni hija parti 
kontraenti mal-GFCM, dawn ir-
rakkomandazzjonijiet huma vinkolanti 
għall-Unjoni u għalhekk għandhom jiāu 
trasposti fil-liāi tal-Unjoni, fejn il-kontenut 
tagħhom mhuwiex diāà kopert mil-
leāiŜlazzjoni tal-Unjoni. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 
Premessa 5  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fis-Sessjonijiet Annwali tagħha fl-
2005, l-2006, l-2007 u l-2008 l-GFCM 
adottat għadd ta' rakkomandazzjonijiet u 
riŜoluzzjonijiet għal ëertu sajd fiŜ-śona tal-
Ftehim tal-GFCM li āew trasposti fil-liāi 
Komunitarja fuq baŜi temporanja permezz 
ta' regolamenti annwali dwar l-
opportunitajiet tas-sajd jew fil-kaŜ tar-
rakkomandazzjonijiet tal-GFCM 2005/1 u 
2005/2, mill-Artikoli 4(3) u 24 tar-
Regolament 1967/2006. 

 

(5) Fis-Sessjonijiet Annwali tagħha fl-
2005, l-2006, l-2007 u l-2008 l-GFCM 
adottat għadd ta' rakkomandazzjonijiet u 
riŜoluzzjonijiet għal ëertu sajd fiŜ-śona tal-
Ftehim tal-GFCM li āew trasposti fil-liāi 
tal-Unjoni fuq baŜi temporanja permezz ta' 
regolamenti annwali dwar l-opportunitajiet 
tas-sajd jew fil-kaŜ tar-
rakkomandazzjonijiet tal-GFCM 2005/1 u 
2005/2, mill-Artikoli 4(3) u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1967/2006. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 
Premessa 6  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Għal raāunijiet ta' ëarezza, 
simplifikazzjoni u ëertezza legali, u peress 
li l-karattru permanenti tar-

(6) Għal raāunijiet ta' ëarezza, 
simplifikazzjoni u ëertezza legali, u peress 
li l-karattru permanenti tar-
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rakkomandazzjonijiet jitlob ukoll strument 
legali permanenti għat-traspoŜizzjoni 
tagħhom fil-liāi Komunitarja, huwa xieraq 
li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiāu 
trasposti permezz ta' att leāiŜlattiv wieħed 
fejn rakkomandazzjonijiet futuri jistgħu 
jiŜdiedu permezz ta' emendi għal dak l-att. 

rakkomandazzjonijiet jitlob ukoll strument 
legali permanenti għat-traspoŜizzjoni 
tagħhom fil-liāi tal-Unjoni, huwa xieraq li 
dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiāu trasposti 
permezz ta' att leāiŜlattiv wieħed fejn 
rakkomandazzjonijiet futuri jistgħu 
jiŜdiedu permezz ta' emendi għal dak l-att. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 
Premessa 7  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-rakkomandazzjonijiet tal-GFCM 
japplikaw għaŜ-Ŝona sħiħa ta' ftehim tal-
GFCM, b'mod partikolari l-Mediterran, il-
Baħar l-Iswed u l-ilmijiet konnessi, kif 
imsemmi fl-Anness II tad-DeëiŜjoni tal-
Kunsill 1998/416/KE tas-16 ta' Āunju 1998 
u għalhekk għal raāunijiet ta' ëarezza tal-
leāiŜlazzjoni Komunitarja, għandhom jiāu 
trasposti f'regolament separat aktar milli 
permezz ta’ emendi għar-
Regolament 1967/2006 li jkopri biss il-
Baħar Mediterran. 

(7) Ir-rakkomandazzjonijiet tal-GFCM 
japplikaw għaŜ-Ŝona sħiħa ta' ftehim tal-
GFCM, b'mod partikolari l-Mediterran, il-
Baħar l-Iswed u l-ilmijiet konnessi, kif 
imsemmi fl-Anness II tad-DeëiŜjoni tal-
Kunsill 1998/416/KE tas-16 ta' Āunju 1998 
u għalhekk għal raāunijiet ta' ëarezza tal-
leāiŜlazzjoni tal-Unjoni, għandhom jiāu 
trasposti f'regolament separat aktar milli 
permezz ta’ emendi għar-
Regolament 1967/2006 li jkopri biss il-
Baħar Mediterran. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 
Premessa 13  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fis-Sessjoni Annwali tal-2008, il-
GFCM adottat rakkomandazzjoni dwar 
skema reājonali ta' miŜuri tal-Istat tal-Port 
biex jiāāieldu s-sajd illegali, mhux 
rappurtat u mhux regolat (IUU) fiŜ-śona 
tal-GFCM. Filwaqt li r-regolament tal-
Komunità dwar is-sajd IUU jkopri b'mod 
āenerali l-kontenut ta' din ir-
rakkomandazzjoni u se jidħol fis-seħħ fl-
1 ta' Jannar 2010, madankollu hemm xi 
aspetti bħall-frekwenza, il-kopertura u l-
proëedura għall-ispezzjonijiet fil-port li 
għandhom bŜonn ikunu msemmija f'dan ir-

(13) Fis-Sessjoni Annwali tal-2008, il-
GFCM adottat rakkomandazzjoni dwar 
skema reājonali ta' miŜuri tal-Istat tal-Port 
biex jiāāieldu s-sajd illegali, mhux 
rappurtat u mhux regolat (IUU) fiŜ-śona 
tal-GFCM. Filwaqt li r- Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad- 
29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi 
sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, 
tiskoraāāixxi u telimina sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat jkopri b'mod 
āenerali l-kontenut ta' din ir-
rakkomandazzjoni u japplika mill-
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Regolament sabiex il-miŜura tkun adattata 
għall-ispeëifikazzjonijiet taŜ-Ŝona tal-
GFCM. 

1 ta' Jannar 2010, madankollu hemm xi 
aspetti bħall-frekwenza, il-kopertura u l-
proëedura għall-ispezzjonijiet fil-port li 
għandhom bŜonn ikunu msemmija f'dan ir-
Regolament sabiex il-miŜura tkun adattata 
għall-ispeëifikazzjonijiet taŜ-Ŝona tal-
GFCM. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 
Premessa 14  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-miŜuri meħtieāa għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiāu adottati skont id-DeëiŜjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Āunju 
1999 li tipprovdi l-proëeduri għall-
eŜerëizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni 
konferiti fuq il-Kummissjoni8. Sabiex 
ikun Ŝgurat li miŜuri addizzjonali adottati 
mill-GFCM li jsiru obbligatorji għall-
Komunità jkunu jistgħu jiāu implimentati 
fil-qafas ta' Ŝmien stipulat mill-Ftehim 
tal-GFCM, jistgħu jiāu adottati emendi 
biex jittrasponu rakkomandazzjonijiet 
dwar il-konservazzjoni u l-kontroll jew l-
infurzar permezz tal-istess proëedura. 

(14) Il-miŜuri meħtieāa għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiāu adottati skont atti ta' 
implimentazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE).  Skont dak l-Artikolu, għandhom 
jiāu stabbiliti bil-quddiem regoli u 
prinëipji āenerali li jikkonëernaw 
mekkaniŜmi għall-kontroll mill-Istati 
Membri tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni tagħha 
permezz ta’ regolament adottat skont il-
proëedura leāiŜlattiva ordinarja. Sakemm 
jiāi adottat dak ir-regolament il-ādid, id-
DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Āunju 1999 li tipprovdi l-proëeduri 
għall-eŜerëizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni8 tibqa’ tapplika, bl-
eëëezzjoni tal-proëedura regolatorja bi 
skrutinju, li mhix applikabbli. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 
Premessa 14 a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-
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inkorporazzjoni fil-liāi tal-UE ta' emendi 
āejjienin għal dawk il-miŜuri tal-GFCM 
għall-konservazzjoni, l-kontroll jew l-
infurzar, kif diāà trasposti fil-liāi tal-UE, 
li huma s-suāāett ta’ ëerti elementi mhux 
essenzjali ddefiniti espliëitament ta’ dan 
ir-Regolament u li saru jorbtu fuq l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha 
skont it-termini tal-Kummissjoni Āenerali 
tas-Sajd għall-Baħar Mediterran 
(GFCM). Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa tul ix-xogħol ta' 
tħejjija tagħha, inkluŜ fil-livell espert. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 
Artikolu 1  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli għall-
applikazzjoni mill-Komunità tal-miŜuri ta' 
konservazzjoni, āestjoni, sfruttament, 
monitoraāā, kummerëjalizzazzjoni u 
infurzar għall-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura kif stabbilit mill-
Kummissjoni Āenerali tas-Sajd għall-
Baħar Mediterran (minn issa 'l quddiem 
GFCM). 

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli għall-
applikazzjoni mill-Unjoni tal-miŜuri ta' 
konservazzjoni, āestjoni, sfruttament, 
monitoraāā, kummerëjalizzazzjoni u 
infurzar għall-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura kif stabbilit mill-
Kummissjoni Āenerali tas-Sajd għall-
Baħar Mediterran (minn issa 'l quddiem 
GFCM). 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 
Artikolu 2 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
attivitajiet kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kummerëjali tal-bastimenti tas-sajd tal-
Komunità u taë-ëittadini tal-Istati Membri 
fiŜ-śona ta' Ftehim tal-GFCM. 

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
attivitajiet kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kummerëjali tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni u taë-ëittadini tal-Istati Membri fiŜ-
śona ta' Ftehim tal-GFCM. 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 
Artikolu 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jippreŜentaw 
lill-Kummissjoni f'format elettroniku, sa 
mhux aktar tard mit-
30 ta' Settembru 2009, lista tal-bastimenti 
li jtajru l-bandiera tagħhom li matul l-2008 
kienu jistadu fiŜ-Ŝona msemmija fl-
Artikolu 4 u fis-subŜona Āeografika 7 tal-
GFCM kif imsemmija fl-Anness I. Il-lista 
għandu jkollha l-isem tal-bastiment, in-
numru ta' Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-
Komunità, il-perjodu li matulu l-bastiment 
kien awtorizzat jistad fiŜ-Ŝona msemmija 
fl-Artikolu 4 u l-għadd ta' jiem li kull 
bastiment għamel fis-subŜona Āeografika 7 
fis-sena 2008 u aktar speëifikament fiŜ-
Ŝona msemmija fl-Artikolu 4. 

L-Istati Membri għandhom jippreŜentaw 
lill-Kummissjoni f'format elettroniku, sa 
mhux aktar tard minn 20 jum tax-xogħol 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, lista tal-bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom li matul l-2008 kienu 
jistadu fiŜ-Ŝona msemmija fl-Artikolu 4 u 
fis-subŜona Āeografika 7 tal-GFCM kif 
imsemmija fl-Anness I. Il-lista għandu 
jkollha l-isem tal-bastiment, in-numru ta' 
Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-UE, il-perjodu 
li matulu l-bastiment kien awtorizzat jistad 
fiŜ-Ŝona msemmija fl-Artikolu 4 u l-għadd 
ta' jiem li kull bastiment għamel fis-
subŜona Āeografika 7 fis-sena 2008 u aktar 
speëifikament fiŜ-Ŝona msemmija fl-
Artikolu 4. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni, sa mhux 
aktar tard mit-30 ta' Settembru 2009, il-
leāiŜlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fil-
31 ta' Diëembru 2008 dwar 

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni, sa mhux 
aktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
leāiŜlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fil-
31 ta' Diëembru 2008 dwar 
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Emenda  18 

Proposta għal regolament 
Artikolu 11  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw il-
ħarsien tal-ħabitats sensittivi tal-baħar 
fond fiŜ-Ŝoni msemmija fl-Artikolu 10 u 
b'mod partikolari għandhom jiŜguraw li 
dawk iŜ-Ŝoni huma mħarsa mill-impatti ta' 
kwalunkwe attività oħra ta' sajd li thedded 
il-konservazzjoni tal-karatteristiëi 
partikolari ta' dawk il-ħabitats speëifiëi. 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom 
il-kompitu tal-ħarsien tal-ħabitats 
sensittivi tal-baħar fond fiŜ-Ŝoni msemmija 
fl-Artikolu 10 u b'mod partikolari mill-
impatti ta' kwalunkwe attività oħra li 
thedded il-konservazzjoni tal-karatteristiëi 
partikolari ta' dawk il-ħabitats speëifiëi. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 4 - punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-isem tal-bastiment u n-numru ta' 
Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-Komunità. 

(b) l-isem tal-bastiment u n-numru ta' 
Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-UE. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 
Artikolu 13 - paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-bastimenti tas-sajd awtorizzati 
jipparteëipaw fis-sajd tal-lampuki 
għandhom jingħataw permess speëjali tas-
sajd skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1627/94 u għandhom ikunu inkluŜi 
f'lista li jkollha l-isem tal-bastiment u n-
numru ta' Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-
Komunità, li għandu jingħata lill-
Kummissjoni mill-Istat Membru konëernat. 
Irrispettivament mill-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1627/94, il-
bastimenti b'anqas minn 10 metri tul totali 
għandu jkollhom permess speëjali tas-sajd. 

Il-bastimenti tas-sajd awtorizzati 
jipparteëipaw fis-sajd tal-lampuki 
għandhom jingħataw permess speëjali tas-
sajd skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1627/94 u għandhom ikunu inkluŜi 
f'lista li jkollha l-isem tal-bastiment u n-
numru ta' Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-UE, 
li għandu jingħata lill-Kummissjoni mill-
Istat Membru konëernat. Irrispettivament 
mill-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1627/94, il-bastimenti b'anqas minn 
10 metri tul totali għandu jkollhom 
permess speëjali tas-sajd. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 
Artikolu 15 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ix-xbieki bil-malji djamant uŜati fil-
baħar Mediterran skont il-punt 2 tal-
Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1967/2006 għal attivitajiet ta' tkarkir 
li jisfruttaw l-istokkijiet demersali għandu 
jkollhom selettività ta' daqs rikonoxxut 
ekwivalenti għal jew ogħla minn dak tax-
xbieki bil-malji kwadri ta' 40 mm fil-
manka. 

imħassar 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 
Artikolu 15 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. B'deroga mill-Artikolu 8(1)(h) u mill-
punt (2) tal-Artikolu 9(3) tar-Regolament 
(KE) Nru 1967/2006, sal-
31 ta' Mejju 2010 l-Istati Membri jistgħu 
jkomplu jawtorizzaw lill-bastimenti tas-
sajd li jtajru l-bandiera tagħhom biex 
juŜaw malji tal-manka li jkunu iŜgħar 
minn 40 mm djamant f'ëertu sajd lokali u 
demersali staājonali li jisfrutta stokkijiet li 
ma jkunux maqsumin b’mod komuni ma' 
pajjiŜi terzi. 

imħassar 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 
Artikolu 15 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-paragrafu 2 għandu japplika biss 
għal attivitajiet tas-sajd li huma 
formalment awtorizzati mill-Istati Membri 
skont il-liāi nazzjonali fis-seħħ fl-
1 ta' Jannar 2007 u ma għandhom 

imħassar 
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jinvolvu l-ebda Ŝieda fl-isforz tas-sajd fir-
rigward tas-sena 2006. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 
Artikolu 15 – paragrafu 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri, qabel il-
15 ta' Jannar 2010, għandhom 
jippreŜentaw lill-Kummissjoni, u permezz 
tal-kanali normali għall-ipproëessar tad-
dejta, il-lista tal-bastimenti awtorizzati 
skont il-paragrafu 2, bl-informazzjoni li 
āejja: 

imħassar 

(a) l-isem tal-bastiment u n-numru ta' 
Reāistrazzjoni tal-Flotta tal-Komunità; 

 

(b) is-sajd awtorizzat li jsir minn kull 
wieħed mill-bastimenti definit f'termini ta' 
stokk(ijiet) fil-mira, iŜ-Ŝona tas-sajd kif 
determinata fl-Anness I u l-karatteristiëi 
tekniëi tad-daqs tal-malja tal-irkaptu tas-
sajd kalat; 

 

(c) il-perjodu tas-sajd awtorizzat.  

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 
Artikolu 15 – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 
lis-Segretarju EŜekuttiv tal-GFCM. 

imħassar 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 
Artikolu 16 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri li l-bastimenti tas-sajd 
tagħhom ikunu involuti f'attivitajiet tat-
tkarkir li jisfrutta l-istokkijiet demersali fil-
Baħar l-Iswed għandhom jippreŜentaw lill-
Kummissjoni, għall-ewwel darba sal-
1 ta' Ottubru 2009 u sussegwentement kull 
6 xhur, il-lista ta' bastimenti tas-sajd, u l-
perëentwali mill-flotta kollha nazzjonali 
demersali tat-tkarkir b'xibka bil-malja 
kwadra tal-manka ta' 40 mm jew aktar jew 
xbieki bil-malja djamant ta' mill-anqas 
50 mm. 

3. L-Istati Membri li l-bastimenti tas-sajd 
tagħhom ikunu involuti f'attivitajiet tat-
tkarkir li jisfrutta l-istokkijiet demersali fil-
Baħar l-Iswed għandhom jippreŜentaw lill-
Kummissjoni, għall-ewwel darba sal-
1 ta' Ottubru 2011 u sussegwentement kull 
6 xhur, il-lista ta' bastimenti tas-sajd, u l-
perëentwali mill-flotta kollha nazzjonali 
demersali tat-tkarkir b'xibka bil-malja 
kwadra tal-manka ta' 40 mm jew aktar jew 
xbieki bil-malja djamant ta' mill-anqas 
50 mm. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 
Artikolu 18 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Qabel l-1 ta’ Diëembru 2009 kull Stat 
Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni, 
permezz tal-kanali normali għall-
ipproëessar tad-dejta, lista aāāornata tal-
bastimenti ta’ aktar minn 15-il metru tul 
totali li jtajru l-bandiera tiegħu u li huma 
rreāistrati fit-territorju tiegħu li huma 
awtorizzati minnu li jistadu fiŜ-Ŝona tal-
GFCM bil-ħruā ta’ permess tas-sajd. 

1. Qabel l-1 ta’ Diëembru ta’ kull sena kull 
Stat Membru għandu jibgħat lill-
Kummissjoni, permezz tal-kanali normali 
għall-ipproëessar tad-dejta, lista aāāornata 
tal-bastimenti ta’ aktar minn 15-il metru tul 
totali li jtajru l-bandiera tiegħu u li huma 
rreāistrati fit-territorju tiegħu li huma 
awtorizzati minnu li jistadu fiŜ-Ŝona tal-
GFCM bil-ħruā ta’ awtorizzazzjoni għas-
sajd. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 
Artikolu 18 – paragrafu 2 - punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) in-numru tal-bastiment fir-reāistru tal-
flotta tal-Komunità (CFR), u l-marki 
esterni kif definiti fl-Anness I għar-

(a) in-numru tal-bastiment fir-reāistru tal-
flotta tal-UE (CFR), u l-marki esterni kif 
definiti fl-Anness I għar-Regolament tal-
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Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 26/2004; Kunsill (KE) Nru 26/2004; 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 
Artikolu 18 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tibgħat lista 
aāāornata lis-Segretarjat EŜekuttiv tal-
GFCM qabel l-1 ta’ Jannar 2010 biex dawn 
il-bastimenti jkunu jistgħu jiddaħħlu fir-
reāistru tal-GFCM ta’ bastimenti ta’ aktar 
minn 15-il metru tul totali awtorizzati biex 
jistadu fiŜ-Ŝona tal-Ftehim GFCM (minn 
issa ’l quddiem 'Reāistru tal-GFCM'). 

3. Il-Kummissjoni għandha tibgħat lista 
aāāornata lis-Segretarjat EŜekuttiv tal-
GFCM qabel l-1 ta’ Jannar ta’ kull sena 
biex dawn il-bastimenti jkunu jistgħu 
jiddaħħlu fir-reāistru tal-GFCM ta’ 
bastimenti ta’ aktar minn 15-il metru tul 
totali awtorizzati biex jistadu fiŜ-Ŝona tal-
Ftehim GFCM (minn issa ’l quddiem 
'Reāistru tal-GFCM'). 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 
Artikolu 18 – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità b'tul 
totali ta’ aktar minn 15-il metru, li ma 
jkunux imdaħħla fil-lista indikata fil-
paragrafu 1 ma għandhomx jistadu, 
iŜommu abbord, jittraŜbordaw jew iħottu l-
art kwalunkwe tip ta’ ħut jew frott tal-
baħar fiŜ-Ŝona tal-GFCM. 

5. Il-bastimenti tas-sajd tal-UE b'tul totali 
ta’ aktar minn 15-il metru, li ma jkunux 
imdaħħla fil-lista indikata fil-paragrafu 1 
ma għandhomx jistadu, iŜommu abbord, 
jittraŜbordaw jew iħottu l-art kwalunkwe 
tip ta’ ħut jew frott tal-baħar fiŜ-Ŝona tal-
GFCM. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 
Artikolu 18 – paragrafu 6 - punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jkunu biss il-bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom li huma inkluŜi fil-lista 
indikata fil-paragrafu 1 u li jkollhom 
abbord permess tas-sajd maħruā minnhom 
li jkunu awtorizzati, skont it-termini tal-
permess, li jwettqu attivitajiet ta’ sajd fiŜ-

(a) ikunu biss il-bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom li huma inkluŜi fil-lista 
indikata fil-paragrafu 1 u li jkollhom 
abbord awtorizzazzjoni għas-sajd 
maħruāa minnhom li jkunu awtorizzati, 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni, li 
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Ŝona tal-GFCM; jwettqu attivitajiet ta’ sajd fiŜ-Ŝona tal-
GFCM; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 
Artikolu 18 – paragrafu 6 - punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-ebda permess tas-sajd ma għandu 
jinħareā lil bastimenti li jkunu wettqu sajd 
illegali, mhux irregolat u mhux irrapportat 
(sajd IUU) fiŜ-Ŝona tal-GFCM jew 
band’oħra, sakemm is-sidien il-āodda ma 
jipprovdux evidenza dokumentarja 
adegwata li s-sidien u l-operaturi 
preëedenti ma għad għandhom l-ebda 
interess legali, benefiëjarju jew finanzjarju 
fi, u ma jeŜerëitaw l-ebda kontroll fuq, il-
bastimenti tagħhom, u li l-bastimenti 
tagħhom la jieħdu sehem u lanqas ma 
huma assoëjati ma’ sajd IUU; 

(b) l-ebda awtorizzazzjoni għas-sajd ma 
għandha tinħareā lil bastimenti li jkunu 
wettqu sajd illegali, mhux irregolat u mhux 
irrapportat (sajd IUU) fiŜ-Ŝona tal-GFCM 
jew band’oħra, sakemm is-sidien il-āodda 
ma jipprovdux evidenza dokumentarja 
adegwata li s-sidien u l-operaturi 
preëedenti ma għad għandhom l-ebda 
interess legali, benefiëjarju jew finanzjarju 
fi, u ma jeŜerëitaw l-ebda kontroll fuq, il-
bastimenti tagħhom, u li l-bastimenti 
tagħhom la jieħdu sehem u lanqas ma 
huma assoëjati ma’ sajd IUU; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 
Artikolu 20  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B'deroga mill-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1005/2008 [u l-
Artikolu 1 tar-Regolament KE 
Nru XX/XXXX [ir-Regolament ta' 
implimentazzjoni rigward l-IUU]] il-
perjodu għal notifika minn qabel għandu 
jkun ta' mill-anqas 72 siegħa qabel il-ħin 
stmat tal-wasla fil-port. 

B'deroga mill-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1005/2008 l-perjodu 
għal notifika minn qabel għandu jkun ta' 
mill-anqas 72 siegħa qabel il-ħin stmat tal-
wasla fil-port. 
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Emenda  34 

Proposta għal regolament 
Artikolu 23 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri ma għandhomx 
jippermettu li bastiment ta' pajjiŜ terz juŜa 
l-portijiet tagħhom għall-ħatt tal-ħut, it-
traŜbord jew l-ipproëessar ta' prodotti tal-
ħut li nqabad fiŜ-Ŝona tal-GFCM u 
għandhom jiëħdu l-aëëess għas-servizzi 
tal-port, inkluŜ, inter alia, servizzi ta' 
forniment ta' karburant jew ta' provvisti, bl-
eëëezzjoni ta' kaŜijiet ta' force majeure jew 
ta' periklu skont it-tifsira fl-Artikolu 18 tal-
UNCLOS għas-servizzi strettament 
meħtieāa biex jirrimedjaw dawk is-
sitwazzjonjiet, jekk: 

1. Ma taffettwax il-verŜjoni Maltija. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 
Artikolu 23 – paragrafu 1 - punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  

(a) il-bastiment ma jtajjarx il-bandiera ta’ 
Parti Kontraenti tal-GFCM; jew 

(a) il-bastiment ma jikkonformax mar-
rekwiŜiti ta’ dan ir-Regolament; jew 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 24 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miŜuri biex jaqsmu mal-aāenziji nazzjonali 
rilevanti l-informazzjoni b’mezzi 
elettroniëi u biex jikkoordinaw l-attivitajiet 
ta’ aāenziji bħal dawn fl-implimentazzjoni 
tal-miŜuri ta’ din it-Taqsima. 

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miŜuri biex jaqsmu mal-aāenziji nazzjonali 
rilevanti l-informazzjoni b’mezzi 
elettroniëi u biex jikkoordinaw l-attivitajiet 
ta’ aāenziji bħal dawn fl-implimentazzjoni 
tal-miŜuri tal-Kapitolu II tat-Titolu III. 
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 
Artikolu 25 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ewwel preŜentazzjoni tad-dejta tal-
Kompitu 1.1, 1.2 u 1.4 għandha ssir qabel 
l-1 ta' Frar 2010. 

imħassar 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 
Artikolu 26 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-miŜuri meħtieāa għall-implimentazzjoni 
tad-dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiāu adottati skont il-
proëedura msemmija fl-Artikolu 27(2). 

Fejn kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
huma meħtieāa, il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-miŜuri meħtieāa skont il-
proëedura stabbilita fl-Artikolu 27(2). 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 
Artikolu 27 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 4 u 7 tad-
DeëiŜjoni 1999/468/KE għandhom 
japplikaw. Il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 4(3) tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE 
għandu jkun ta' xahar wieħed. 

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-
DeëiŜjoni 1999/468/KE għandhom 
japplikaw. Il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 4(3) tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE 
għandu jkun ta' tliet xhur. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 
Artikolu 27 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Dan il-Kumitat nnnifsu għandu jadotta 
r-regoli ta’ proëedura tiegħu stess. 

imħassar 
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Emenda  41 

Proposta għal regolament 
Artikolu 28 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
jistgħu jiāu emendati skont il-proëedura 
imsemmija fl-Artikolu 27(2) sabiex ir-
rakkomandazzjonijiet tal-GFCM dwar il-
konservazzjoni jew il-kontroll, jew l-
adattamenti tekniëi għal 
rakkomandazzjonijiet preëedenti tal-
GFCM, li jsiru obbligatorji għall-
Komunità, jiāu trasposti fil-liāi 
Komunitarja. 

Sa fejn ikun meħtieā, għat-traspoŜizzjoni 
fil-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni ta' emendi 
għad-dispoŜizzjonijiet eŜistenti tal-Iskema 
li jsiru obbligatorji għall-Unjoni, il-
Kummissjoni tista' temenda d-
dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
permezz ta' atti ddelegati f'konformità 
mal-Artikolu 28a u suāāett għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 28b u 
28c, dwar: 

L-Annessi jistgħu jiāu emendati sabiex ir-
rakkomandazzjonijiet tal-GFCM jiāu 
trasposti skont l-istess proëedura.  

- iŜ-Ŝona b’restrizzjonijiet fuq is-sajd fil-
Golf tal-Iljuni kif stipulat fl-Artikoli 4, 5, 
6, 7, 8 u 9; 

 - iŜ-Ŝoni b’restrizzjonijiet fuq is-sajd għall-
protezzjoni tal-ħabitats sensittivi tal-baħar 
fond kif stipulat fit-Titolu II, Kapitolu I, 
Taqsima II, Artikoli 10 u 11; 

 l-istabbiliment ta' staāun magħluq għas-
sajd tal-lampuki permezz ta’ tagħmir biex 
jināema’ l-ħut (FADs) kif stipulat fit-
Titolu II, Kapitolu II, Artikoli 12, 13 u 14; 

 - l-għoti ta’ informazzjoni lis-Segretarju 
EŜekuttiv tal-GFCM kif stipulat fl-
Artikolu 16(4); 

 - ir-reāistru ta’ bastimenti awtorizzati kif 
stipulat fl-Artikolu 18; 

 - il-kooperazzjoni, l-informazzjoni u r-
rappurtar kif stipulat fl-Artikoli 24 u 25; 

 - il-koordinati tat-tabelli, tal-mapep u 
koordinati āeografiëi tas-SubŜoni 
Āeografiëi tal-GFCM (GSAs) kif stipulati 
fl-Anness I; 

 - il-matriëi tal-istatistika tal-GFCM kif 
stipulat fl-Anness III. 

 Meta tadotta atti ddelegati bħal dawn, il-
Kummissjoni għandha taāixxi skont dan 
ir-Regolament. 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 
Artikolu 28 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 28 a  

 EŜerëizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 28 għandha tkun 
mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.  Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel rapport dwar is-setgħa ddelegata 
sa mhux aktar tard minn sitt xhur qabel 
it-tmiem tal-perjodu ta’ tliet snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tkun 
awtomatikament imtawla għal perjodi ta’ 
tul identiku, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jirrevokawha 
skont l-Artikolu 28b. 

 2. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tibgħat notifika 
dwaru lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fl-istess waqt. 

 3. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni suāāett għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 28b u 
28 c. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 
Artikolu 28 b (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 28 b  

 Revoka tad-delega 

 1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 28b tista’ tkun irrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. 

 2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proëedura 
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interna sabiex tiddeëiedi jekk tirrevokax 
id-delega ta’ setgħa għandha tagħmel 
ħilitha sabiex tgħarraf lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi Ŝmien 
raāonevoli qabel ma tittieħed id-deëiŜjoni 
aħħarija, filwaqt li tindika s-setgħa 
ddelegata li tista’ tkun suāāetta għar-
revoka u r-raāunijiet possibbli għal 
revoka. 

 3. Id-deëiŜjoni ta' revoka āāib fi tmiemha 
d-delega tas-setgħa speëifikata f’dik id-
deëiŜjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
minnufih jew f’data aktar tard li tkun 
speëifikata fiha. M’għandhiex taffettwa l-
validità tal-atti ddelegati diāà fis-seħħ. 
Għandha tkun ippubblikata fil-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 
Artikolu 28 c (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 28 c  

 Oāāezzjonijiet għal atti ddelegati 

 1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joāāezzjonaw għal att iddelegat fi 
Ŝmien xahrejn mid-data tan-notifika. 

 B'inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill, dak il-perjodu għandu jiāi 
estiŜ b'xahrejn. 

 2. Jekk, meta jiskadi l-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew 
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oāāezzjonaw 
għall-att iddelegat, dan għandu jiāi 
ppubblikat fil-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni 
Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-
data msemmija fih. 

 L-att iddelegat jista' jiāi ppubblikat fil-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu lill-
Kummissjoni bil-ħsieb tagħhom li ma 
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joāāezzjonawx. 

 3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joāāezzjona għall-att iddelegat fi 
Ŝmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, 
dan ma jidħolx fis-seħħ. L-istituzzjoni li 
toāāezzjona għandha tiddikjara r-
raāunijiet tal-oāāezzjoni għall-att 
iddelegat. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 
Artikolu 29 – paragrafu 1 - punt a a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 għandu 
jinbidel b’dan li āej: 

 “3. Għal xbieki rmunkati għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu 4, id-daqs 
minimu tal-malji għandu jkun tal-inqas: 

 (a) xibka b'malja kwadra tal-manka ta' 40 
mm, jew  

 (b) fuq talba āāustifikata kif suppost ta' 
sid il-bastiment, xibka b'malja djamant ta' 
50 mm ta' selettività skont id-daqs 
rikonoxxuta li tkun ekwivalenti għal jew 
ogħla minn dik tax-xbieki msemmija fil-
punt (a). 

 Il-bastimenti tas-sajd għandhom ikunu 
awtorizzati juŜaw u jŜommu abbord biss 
waħda miŜ-Ŝewā tipi ta’ xbieki. 

 Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
il-paragrafu lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill sat-30 ta’ Āunju 2012, u fuq 
il-baŜi tiegħu kif ukoll tat-tagħrif 
ipprovduta mill-Istati Membri qabel il-31 
ta’ Diëembru 2011, għandha tipproponi 
emendi adattati fejn ikunu xierqa”. 
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Emenda  46 

Proposta għal regolament 
Artikolu 30 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 30 imħassar 

Emendi għar-Regolament Nru 43/2009  

Fir-Regolament (KE) Nru 43/2009, l-
Artikoli 28 sa 31 u l-Annessi VII u VIII 
għandhom jitħassru. 

 

 

 

 
 
 


