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_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 
Premessa 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaāāa, telenka s-salamun 
bħala speëi ta’ interess għall-Unjoni 
Ewropea u l-miŜuri meħuda għandhom 
jitfasslu skont din id-Direttiva sabiex ikun 
Ŝgurat li l-isfruttar tagħhom ikun 
kompatibbli ma’ status favorevoli ta’ 
konservazzjoni. Għalhekk hemm il-ħtieāa 
sabiex jiāi Ŝgurat li l-miŜuri biex ikun 
protett is-salamun, li jittieħdu skont dan ir-
Regolament, ikunu konsistenti u koordinati 
ma’ dawk meħuda skont id-Direttiva 
msemmija. 

(4) Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaāāa, telenka s-salamun 
bħala speëi ta’ interess għall-Unjoni 
Ewropea u l-miŜuri meħuda għandhom 
jitfasslu skont din id-Direttiva sabiex ikun 
Ŝgurat li l-isfruttar tagħhom ikun 
kompatibbli ma’ status favorevoli ta’ 
konservazzjoni. Għalhekk hemm il-ħtieāa 
li jiāi Ŝgurat li l-miŜuri biex ikun protett is-
salamun, li jittieħdu skont dan ir-
Regolament, ikunu konsistenti u koordinati 
ma’ dawk meħuda skont id-Direttiva 
msemmija.  Il-projbizzjoni tas-sajd tal-
konz bl-imrejkba huwa wkoll mod 
importanti kif jittejbu l-istokkijiet tas-
salamun, peress li hekk jitnaqqas ir-rimi 
ta' salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt). 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Pjan ta’ Implimentazzjoni maqbul 
waqt is-Summit Dinji dwar l-IŜvilupp 
Sostenibbli f’Johannesburg fl-2002 
jiddikjara li l-istokkijiet kummerëjali 
kollha għandhom jerāgħu jināiebu għal 
livelli li jistgħu jipproduëu rendiment 
massimu sostenibbli sal-2015. L-ICES 
jikkunsidra li għall-istokkijiet tas-salamun 
tax-xmajjar tal-Baltiku dan il-livell 
jikkorrispondi għal livell ta’ produzzjoni 
ta’ salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) ta’ bejn 60 % u 75 % tal-
kapaëità potenzjali ta’ produzzjoni ta’ 
salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
(smolt) għal xmajjar differenti tas-salamun 
selvaāā. Dan il-parir xjentifiku għandu 
jikkostitwixxi l-baŜi sabiex ikunu stabbiliti 
l-għanijiet u l-miri tal-pjan multiannwali. 

(6) Il-Pjan ta’ Implimentazzjoni maqbul 
waqt is-Summit Dinji dwar l-IŜvilupp 
Sostenibbli f’Johannesburg fl-2002 
jiddikjara li l-istokkijiet kummerëjali 
kollha għandhom jerāgħu jināiebu għal 
livelli li jistgħu jipproduëu rendiment 
massimu sostenibbli sal-2015. Dan kien 
rekwiŜit āuridiku skont il-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liāi tal-
Baħar sa mill-1994. Il-HELCOM 
jikkunsidra li għall-istokkijiet tas-salamun 
tax-xmajjar tal-Baltiku dan il-livell 
jikkorrispondi għal livell ta’ produzzjoni 
ta’ salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) ta’ 80 % tal-kapaëità 
potenzjali ta’ produzzjoni ta’ salamun Ŝgħir 
li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) għal 
xmajjar differenti tas-salamun selvaāā. 
Dan il-parir xjentifiku għandu 
jikkostitwixxi l-baŜi sabiex ikunu stabbiliti 
l-għanijiet u l-miri tal-pjan multiannwali. 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-kapaëità ta’ produzzjoni tas-smolt 
hija indikatur approssimattiv tal-
kundizzjoni tas-saħħa tal-istokk tas-
salamun fi kwanunkwe xmara 
individwali. Jeħtieā li jiāu stabbiliti 
numru ta’ regoli qabel ma jkun possibbli 
li l-produzzjoni tas-smolt tintuŜa bħala 
indikatur. Barra minn hekk, il-livell ta’ 
produzzjoni tas-smolt huwa affettwat min 
numru ta’ fatturi li jagħmluha diffiëli 
tiŜola l-korrelazzjoni bejn il-produzzjoni 
tas-smolt u l-kundizzjoni tas-saħħa tal-
istokk tas-salamun. Il-livell ta’ salamun 
ta’ sess femminili li jirritorna lejn ix-
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xmajjar għandu għaldaqstant jintuŜa 
bħala indikatur sekondarju vijabbli tal-
kundizzjoni tas-saħħa tal-istokk tas-
salamun. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-parir xjentifiku jiddikjara li l-
proëeduri tal-istokkjar jista’ jkollhom 
implikazzjonijiet sinifikanti fuq id-diversità 
āenetika tal-istokk tas-salamun tal-Baltiku 
u li hemm riskju li l-għadd kbir ta’ ħut 
imrobbi li jiāi rilaxxat fil-Baħar Baltiku 
kull sena jkun qed jaffettwa l-integrità 
āenetika tas-salamun selvaāā u għalhekk 
għandu jitneħħa gradwalment. Għalhekk, 
il-kundizzjoni tar-riliaxxi għandha tkun 
stabbilita f'dan il-pjan multiannwali. 

(12) Il-parir xjentifiku jiddikjara li 
proëeduri mhux xierqa tal-istokkjar jista’ 
jkollhom implikazzjonijiet sinifikanti fuq 
id-diversità āenetika tal-istokk tas-salamun 
tal-Baltiku. Hemm ukoll riskju li l-għadd 
kbir ta’ ħut imrobbi li jiāi rilaxxat fil-Baħar 
Baltiku kull sena jista’ jaffettwa l-integrità 
āenetika tal-popolazzjonijiet tas-salamun 
selvaāā. Għaldaqstant, l-istokkjar għandu 
jkun suāāett għal kontrolli aktar stretti. 
Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet li 
jirregolaw il-ksib ta' materjal āenetiku 
għat-tnissil u t-trobbija tal-materjal tal-
istokkijar tas-salamun, kif ukoll il-
kundizzjonijiet li jirregolaw il-proëeduri 
tal-istokkjar, għandhom ikunu stabbiliti 
f’dan il-pjan multiannwali, sabiex jiāi 
Ŝgurat li l-istokkjar ma jkollux effett ħaŜin 
fuq id-diversità āenetika.   

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Madankollu, peress li r-rilaxxi tas-
salamun bħalissa jistgħu jkunu 
obbligatorji f’ëerti Stati Membri, u sabiex 
l-Istati Membri jingħataw Ŝmien biŜŜejjed 
biex jaāāustaw ruħhom għal dawn ir-
rekwiŜiti, ir-rilaxxi tas-salamun għajr l-
istokkjar u l-istokkjar mill-ādid dirett 
għandhom jibqgħu awtorizzati matul 
perjodu tranŜitorju ta’ seba’ snin wara d-

(14) Madankollu, ir-rilaxxi tas-salamun 
għajr l-istokkjar u l-istokkjar mill-ādid 
dirett ma għandhomx ikomplu jiāu 
awtorizzati wara perjodu ta’ għaxar snin 
jekk, sa tmiem dak il-perjodu, il-
produzzjoni ta’ salamun Ŝgħir selvaāā li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) tkun 
laħqet it-80% tal-kapaëità potenzjali ta’ 
produzzjoni tas-salamun Ŝgħir li jgħaddi 
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dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. għall-ilma baħar (smolt) fi xmara 
partikolari. Jekk dik il-mira ma 
tintlaħaqx, ir-rilaxx tas-salamun għajr l-
istokkjar u l-istokkjar mill-ādid dirett 
jista’  jkompli jsir għal għaxar snin oħra 
ladarba l-Istat Membru kkonëernat ikun 
analizza u neħħa l-kawŜi li jkunu wasslu 
sabiex il-mira ma ntlaħqitx. Huwa 
possibbli li r-rilaxx tas-salamum huwa fil-
preŜent mandatorju f’ëerti Stati Membri u 
jeħtieā li l-Istati Membri jingħataw Ŝmien 
biex jaāāustaw ruħhom għal dawn ir-
rekwiŜiti. 

 
 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) 

Bil-għan li jiāi jintlaħaq sajd sostenibbli, 
il-fiduëja ta' bejn il-partijiet interessati u 
l-metodi li huma juŜaw biex 
jikkomunikaw ma' xulxin trid tittejjeb. 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Parti sostanzjali tal-bastimenti kostali 
li jistadu għas-salamun huma inqas minn 
10 m fit-tul. Għal din ir-raāuni l-uŜu ta’ 
āurnal ta’ abbord tas-sajd kif previst bl-
Artikolu 14 u n-notifika minn qabel kif 
previst bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 għandhom jiāu estiŜi biex 
ikopru l-bastimenti kollha. 

(16) Parti sostanzjali tal-bastimenti kostali 
li jistadu għas-salamun huma inqas minn 
10 m fit-tul. Għal din ir-raāuni l-uŜu ta’ 
āurnal ta’ abbord tas-sajd kif previst bl-
Artikolu 14 u n-notifika minn qabel kif 
previst bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 għandhom jiāu estiŜi biex 
ikopru l-bastimenti kummerëjali tas-sajd u 
l-bastimenti tas-servizz kollha. 

 

Emenda  8 
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Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) 

L-Istati Membri għandhom isaħħu s-
sistemi ta’ kontroll u ta’ notifika minn 
qabel għall-bastimenti rikreattivi li 
jintuŜaw għas-sajd bil-qasba u tipi oħra 
ta’ sajd, bil-għan li jiŜguraw sistema 
sempliëi u effettiva u biex jippromwovu s-
sajd sostenibbli. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 17b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17b) Għandu jiāi stabbilit daqs minimu 
tal-ħut biex jitniŜŜel l-art fir-rigward tat-
trota tal-baħar (Salmo trutta) u s-salamun 
(Salmo salars), fis-subdiviŜjonijiet 22-32 
tal-ICES, bħala deroga mill-Artikolu 14 
tar-Regolament (KE) Nru 2187/2005 u l-
Anness IV  tal-imsemmi Regolament1.  

 _________________ 

 ĀU 349, 31.12.2005, p. 1. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-parir xjentifiku reëenti juri li s-sajd 
rikreattiv għas-salamun fil-baħar għandu 
impatt sinifikanti fuq l-istokkijiet tas-
salamun, anke jekk il-kwalità tad-dejta 
f’dan ir-rigward mhix ta’ livell ta’ 
preëiŜjoni għoli. B’mod partikolari, is-sajd 
rikreattiv imwettaq abbord bastimenti 
mħaddma minn impriŜi li joffru s-servizzi 
tagħhom għall-gwadann jista’ 

(19) Il-parir xjentifiku reëenti juri li s-sajd 
rikreattiv għas-salamun għandu impatt 
sinifikanti fuq l-istokkijiet tas-salamun, 
anke jekk il-kwalità tad-dejta f’dan ir-
rigward mhix ta’ livell ta’ preëiŜjoni għoli. 
Għalhekk, huwa xieraq għall-funzjonament 
tal-pjan multiannwali li jiāu introdotti ëerti 
miŜuri speëifiëi ta’ āestjoni għall-kontroll 
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potenzjalment ikun responsabbli għal 
parti importanti tal-qbid tas-salamun tal-
Baltiku. Għalhekk, huwa xieraq għall-
funzjonament tal-pjan multiannwali li jiāu 
introdotti ëerti miŜuri speëifiëi ta’ āestjoni 
għall-kontroll ta’ tali attivitajiet. 

ta’ tali attivitajiet ta’ sajd rikreattiv. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a)L-istabbiliment ta’ sistemi ta’ 
rappurtar ibbaŜati fuq l-Internet fl-Istati 
Membri jew bejniethom għandu jiāi 
inkuraāāit u appoāājat sabiex ir-
rappurtar isir jerāa’ eħfef. It-tagħrif dwar 
qabdiet rappurtati għandu jkun 
pubblikament disponibbli. Madankollu, 
iŜ-Ŝoni tas-sajd speëifiëi tal-qabda 
m’għandhomx jiāu Ŝvelati, sabiex jiāi 
evitat li jingħata inëentiv lis-sajjieda li 
jimmiraw għal din iŜ-Ŝona tas-sajd 
speëifika. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

PREMESSA 20 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li 
l-Istati Membri jieħdu l-miŜuri 
amministrattivi u l-passi kriminali 
meħtieāa biex jindirizzaw b’mod 
organizzat u deëiŜiv il-kwestjoni tas-sajd 
illegali, mhux rappurtat u mhux regolat. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sajd kummerëjali fil-Baħar Baltiku u 
fix-xmajjar magħqudin miegħu fit-
territorju tal-Istati Membri (minn hawn’il 
quddiem imsejħa l-Istati Membri 
kkonëernati);  

(a) sajd kummerëjali u sajd rikreattiv fil-
Baħar Baltiku u fix-xmajjar magħqudin 
miegħu fit-territorju tal-Istati Membri 
(minn hawn’il quddiem imsejħa “l-Istati 
Membri kkonëernati”);  

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku fejn tali sajd jitwettaq permezz ta’ 
bastimenti tas-servizz.  

imħassar 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikoku 3 - paragrafu 2 - punt ha (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) “sajd rikreattiv” tfisser, bħala deroga 
mill-Artikolu 4(28) tar-Regolament (KE) 
1224/20091, suriet ta’ sajd li mhumiex 
kummerëjali li jutilizzaw kwalunkwe tip 
ta’ bastiment tas-sajd u rkaptu tas-sajd 
għal finijiet kemm kummerëjali u kemm 
mhumiex; 

 _________________ 

 1 ĀU L 343, 22.12.2009, p.1. 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 − paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaāā li 
jkunu laħqu l-50% tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għandha tilħaq il-75 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) għal kull 
xmara fi Ŝmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaāā li 
jkunu laħqu l-50% tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għandha tilħaq it-80% tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) għal kull 
xmara fi Ŝmien seba’ snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 − paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għax-xmajjar tas-salamun selvaāā li ma 
jkunux laħqu il-50 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
selvaāā għandha tilħaq il-50 % tal-kapaëità 
tal-produzzjoni potenzjali tas-salamun 
Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għal kull xmara fi Ŝmien ħames snin u 
75 % fi Ŝmien għaxar snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

2. Għax-xmajjar tas-salamun selvaāā li ma 
jkunux laħqu il-50 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
selvaāā għandha tilħaq il-50 % tal-kapaëità 
tal-produzzjoni potenzjali tas-salamun 
Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għal kull xmara fi Ŝmien ħames snin u 
80 % fi Ŝmien tnax-il sena wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. 
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Emenda  18 

Proposta għal regolament 
Artikolu 5 − paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Wara għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-produzzjoni tas-
salamun Ŝgħir selvaāā li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) għandha tinŜamm f’livell ta’ 
mill-inqas 75 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) f’kull 
xmara tas-salamun selvaāā.  

3. Wara tnax-il sena mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-produzzjoni tas-
salamun Ŝgħir selvaāā li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) għandha tinŜamm f’livell ta’ 
mill-inqas 80 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) f’kull 
xmara tas-salamun selvaāā.  

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri kkonëernati jistgħu 
jistabbilixxu, għal kull xmara tas-salamun 
selvaāā, miri oħra aktar stretti. 

4. L-Istati Membri kkonëernati jistgħu 
jistabbilixxu, għal kull xmara tas-salamun 
selvaāā, miri oħra aktar stretti, bħalma 
huma dawk ibbaŜati fuq il-għadd ta’ ħut li 
jferragħ li jerāa’ lura. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jipprovdu u jippubblikaw rapporti bid-
data tas-salamun ta’ sess femminili li 
jerāa’ lura lejn ix-xmajjar tagħom. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 − paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
tliet snin il-kompattibbiltà u l-effikaëja tal-
miŜuri meħuda mill-Istati Membri skont 
dan l-Artikolu abbaŜi tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.  

4. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
sena l-kompattibbiltà u l-effikaëja tal-
miŜuri meħuda mill-Istati Membri skont 
dan l-Artikolu abbaŜi tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.  

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 
Artikolu 8 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-uŜu tal-kwota nazzjonali mill-bastimenti 
tas-servizz 

L-uŜu tal-kwota nazzjonali fil-kuntest ta’ 
attivitajiet ta’ sajd rikreattiv 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 
Artikolu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-salamun li jinqabad mill-baħar permezz 
ta’ bastimenti tas-servizz għandu jingħadd 
mal-kwota nazzjonali. 

Is-salamun li jinqabad fil-baħar 
f’attivitajiet ta’ sajd rikreattiv u minn Ŝoni 
ta' sajd max-xtajta rikreattiv u sajd tax-
xmajjar rikreattiv għandu jingħadd mal-
kwota nazzjonali. 
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Proposta għal regolament 
Kapitolu IV a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kapitolu IVa 

 Daqs minimu tas-salamun u t-trota tal-
baħar biex jitnizzel l-art 

 Artikolu 8a 
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 Bħala deroga mill-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru 2187/2005, id-daqs 
minimu tas-salamun biex jitniŜŜel l-art 
għandu jkun ta’ 60 cm u d-daqs minimu 
tat-trota tal-baħar biex jitniŜŜel l-art 
għandu jkun ta’ 50 cm, f’kull waħda mis-
subdiviŜjonijiet tal-ICES imsemmija fl-
Artikolu 3(2)(a). 

  _________________ 

 1 ĀU L 349, 31.12.2005, p. 1. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaāā li ma 
jkunux laħqu l-50 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri kkonëernati 
għandhom jistabbilixxu sa mhux aktar 
tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament miŜuri tekniëi ta’ 
konservazzjoni. 

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaāā li ma 
jkunux laħqu l-50 % tal-kapaëità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun Ŝgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri kkonëernati 
għandhom jistabbilixxu, iŜommu u, jekk 
meħtieā, itejbu l-miŜuri tekniëi nazzjonali 
eŜistenti ta' konservazzjoni sa ...*. 

 _________________ 

 * ĀU Jekk jogħābok daħħal id-data ta’ 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha teŜamina mill-
ādid il-linji gwida tal-għajnuna mill-Istat 
bil-ħsieb li tiffaëilita l-possibilitajiet li l-
Istati Membri jikkumpensaw għall-ħsara 
kkawŜata mill-foki u l-marguni.  
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Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 − paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
tliet snin il-kompattibbiltà u l-effikaëja tal-
miŜuri meħuda mill-Istati Membri skont l-
Artikoli 9 u 10, b’mod partikolari fejn ix-
xmajjar tas-salamun selvaāā jgħaddu minn 
diversi Stati Membri, abbaŜi tal-miri u l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5. 

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
sena l-kompattibbiltà u l-effikaëja tal-
miŜuri meħuda mill-Istati Membri skont l-
Artikoli 9 u 10, b’mod partikolari fejn ix-
xmajjar tas-salamun selvaāā jgħaddu minn 
diversi Stati Membri, abbaŜi tal-miri u l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-istokkjar tas-salamun jista’ jsir biss fi 
xmara tas-salamun selvaāā. L-għadd ta’ 
salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
(smolt) li jiāi rilaxxat m’għandux jaqbeŜ 
il-kapaëità tal-produzzjoni potenzjali 
stmata tas-salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-
ilma baħar (smolt) tax-xmara. 

1. L-istokkjar tas-salamun jista’ jsir biss fi 
xmajjar tas-salamun selvaāā meta dan 
ikun meħtieā biex tiāi pprevenuta l-qerda 
kompleta tal-istokk lokali. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiāi 
salvagwardjata d-diversità āenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eŜistenti ta’ ħut fix-xmara 
stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar. 

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiāi 
salvagwardjata d-diversità āenetika u l-
varjabilità tal-istokkijiet differenti tas-
salamun tax-xmajjar, filwaqt li jiāu 
kkunsidrati l-komunitajiet eŜistenti ta’ ħut 
fix-xmara stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib 
filwaqt li jiāu massimizzati l-effetti tal-
istokkjar. Is-salamun Ŝgħir li jgħaddi 
għall-ilma baħar (smolt) għandu jiāi mill-
eqreb xmara ta' salamun selvaāā 
possibbli. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Is-salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) li jkun maħsub għall-
istokkjar għandu jiāi mmarkat billi l-
āwienaħ imxaħħmin tiegħu jiāu 
kklippjati. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu billi timplimenta atti adottati 
skont il-proëedura ta’ eŜaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 27(2). 

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni ...*, u b’hekk 
tistabbilixxi regoli dettaljati għall-
applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati skont il-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 27(2). 

 * ĀU jekk jogħābok daħħal id-data ta’ 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ix-xmara jkollha passaāāi tal-ilma 
migratorji ħielsa, kwalità ta’ ilma xierqa u 
ħabitat adattat għall-produzzjoni u t-tkabbir 
tas-salamun; 

(a) ix-xmara jew it-tributarji tagħha 
jkollhom passaāāi tal-ilma migratorji 
ħielsa, kwalità ta’ ilma xierqa u ħabitat 
adattat għar-riproduzzjoni u t-tkabbir tas-
salamun; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) l-istokkjar għandu jsir b’tali mod li  
jsalvagwardja d-diversità āenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jiāu kkunsidrati l-
komunitajiet eŜistenti ta’ ħut fix-xmara 
stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib, filwaqt li 
jiāi mmassimizzat l-effett tal-istokkjar; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d b (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) is-salamun Ŝgħir li jgħaddi għall-
ilma baħar (smolt) li jkun maħsub għall-
istokkjar għandu jiāi mmarkat billi l-
āwienaħ imxaħħmin tiegħu jiāu 
kklippjati. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-istokkjar mill-ādid dirett skont il-
paragrafu 1 għandu jiāi kkunsidrat bħala 
miŜura ta’ konservazzjoni għall-finijiet tal-
Artikolu 38(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1198/2006 dwar il-Fond Ewropew 
għas-Sajd. 

Il-Prinëipju ta’ Min Iniāāes Iħallas 
għandu jkun il-prinëipju gwida fir-
riabilitazzjoni tal-passaāāi tal-ilma. L-
istokkjar mill-ādid dirett skont il-
paragrafu 1 għandu jiāi kkunsidrat ukoll 
bħala miŜura ta’ konservazzjoni għall-
finijiet tal-Artikolu 38(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1198/2006 dwar il-Fond 
Ewropew għas-Sajd. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 

 Oriāini tal-ħut matur u tas-salamun Ŝgħir 
li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 

 Il-ħut matur u s-salamun Ŝgħir li jgħaddi 
għall-ilma baħar (smolt) għandhom 
joriāinaw mill-istess xmara tas-salamun 
selvaāā jekk ikun possibbli, jew jekk dan 
mhuwiex possibbli, mill-eqreb baëin ta’ 
xmara tas-salamun selvaāā possibbli. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 14  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa 7 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. 

Ir-rilaxxi tas-salamun għajr dawk 
magħmula skont l-Artikoli 12 u 13 jistgħu 
jissuktaw sa ...*, u għandhom jiāu 
vvalutati b’attenzjoni. Għat tmiem 
gradwali għandu jintuŜa aproëë li jqis 
kull xmara individwalment.  Dan għandu 
jiāi amministrat mill-aāenziji lokali, 
reājonali u/jew nazzjonali tal-Istati 
Membri u għandu jinvolvi wkoll il-
partijiet interessati lokali u jagħmel uŜu 
mill-kompetenza tagħhom fir-rigward tar-
ristawr tal-ħabitat u ta’ miŜuri oħra. Id-
deëiŜjonijiet nazzjonali legalment 
vinkolanti dwar l-uŜu ta’ rikorsi 
ekonomiëi uŜati attwalment għall-
istokkjar mill-ādid, għandhom jiāu diretti 
mill-ādid biex jappoāājaw lis-sajjieda li 
potenzjalment jintlaqtu ħaŜin mill-effetti 
negattivi ta’ tmiem gradwali. 

 * ĀU Jekk jogħābok daħħal id-data ta’ 10 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Barra minn hekk, l-Artikolu 55(3) tar-
Regolament (KE) Nru 1224/20091, kif 
ukoll l-Artikoli 64 u 65 tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 404/2011 tat-8 ta' April 2011 li 
jistabilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/20092, għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għas-sajd rikreattiv 
kollu tas-salamun fil-Baħar Baltiku. 

 ________________ 

 ĀU L 343, 22.12.2009, p.1. 

 2 ĀU L 112, 22.12.2009, p.1. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun għandhom iŜommu āurnal 
ta’ abbord għall-operazzjonijiet kollha 
tagħhom skont ir-regoli stabbiliti fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009. 

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun, kif ukoll il-kaptani ta' 
bastimenti tas-servizz uŜati għal sajd bil-
qasba jew għal tipi oħra ta' sajd, 
għandhom iŜommu āurnal ta’ abbord għall-
operazzjonijiet kollha tagħhom skont ir-
regoli stabbiliti fl-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul li jkollhom abbord salamun u/jew trota 
tal-baħar għandhom jinnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-bandiera tagħhom, immedjatament wara 
t-tlestija tal-operazzjoni tas-sajd, bl-
informazzjoni elenkata fl-Artikolu 17(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009. 

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul, kif ukoll tal-bastimenti tas-servizz, li 
jkollhom abbord salamun u/jew trota tal-
baħar għandhom jinnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-bandiera tagħhom, immedjatament wara 
t-tlestija tal-operazzjoni tas-sajd, bl-
informazzjoni elenkata fl-Artikolu 17(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-dikjarazzjoni tal-qbid Id-dikjarazzjonijiet tal-qbid għall- 
attivitajiet ta’ sajd rikreattiv 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-kaptan tal-bastiment tas-servizz 
għandu jimla d-dikjarazzjoni tal-qbid 
skont l-Anness III u jippreŜentaha lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-
bandiera tal-bastiment tas-servizz sal-aħħar 
jum ta’ kull xahar. 

1. It-tipi kollha ta’ attivitajiet ta’ sajd 
rikreattiv għandhom jimlew dikjarazzjoni 
tal-qbid u jirrapportaw lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera 
sal-aħħar jum ta’ kull xahar. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 20 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jivverifikaw il-preëiŜjoni tal-informazzjoni 
rreāistrata fid-dikjarazzjonijiet tal-qbid 
permezz ta’ spezzjonijiet tal-ħatt l-art. 
Dawn l-ispezzjonijiet tal-ħatt l-art 
għandhom ikopru spezzjoni ta’ mill-inqas 
10 % tal-għadd totali tal-ħatt l-art li jsir. 

L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jivverifikaw il-preëiŜjoni tal-informazzjoni 
rreāistrata fid-dikjarazzjonijiet tal-qbid 
permezz ta’ spezzjonijiet tal-ħatt l-art. 
Dawn l-ispezzjonijiet tal-ħatt l-art 
għandhom ikopru spezzjoni ta’ mill-inqas 
20 % tal-għadd totali tal-ħatt l-art li jsir. L-
Aāenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd 
għandha twettaq kontrolli effettivi u 
għandha tħeāāeā lill-Istati Membri 
jagħmlu spezzjonijiet aktar iffukati u 
b’miri speëifiëi fiŜ-Ŝoni fejn huwa 
ssuspettat jew fejn āie rrappurtat li qed 
isir sajd IUU. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 20a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 20a 

 Kontroll tas-sajd rikreattiv 

 L-arranāamenti għall-kontroll tal-
attivitajiet ta’ sajd rikreattiv għall-finijiet ta' 
dan ir-Regolament għandhom ikunu msejsa 
b'mod partikolari fuq l-Artikolu 55 tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009 u fuq l-
Artikoli 64 u 65 tar-Regolament (UE) Nru 
404/2011. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) il-konformità mar-regoli dwar l-uŜu tal-
kwoti, l-awtorizzazzjoni għall-attività u d-
dikjarazzjoni tal-qbid mill-bastimenti tas-
servizz; 

b) il-konformità mar-regoli dwar l-uŜu tal-
kwoti, l-awtorizzazzjoni għall-attività u d-
dikjarazzjoni tal-qbid mill-bastimenti tas-
servizz, u sajd rikreattiv li juŜa kull tip ta' 
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rkaptu; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistipulaw 
kundizzjonijiet dettaljati għat-tmexxija 
tal-attività ta’ elettrosajd abbaŜi tat-
tagħrif xjentifiku l-aktar reëenti. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati skont il-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 28(2). 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 22a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 22a 

 Sa mhux aktar tard minn ...*, il-
Kummissjoni għandha tgħaddi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riŜultati tal-istudji xjentifiëi li jkunu saru 
dwar l-impatt tal-predaturi, b'mod 
partikolari l-foki u l-marguni, fuq l-
istokkijiet tas-salamun tal-Baltiku. Fuq il-
baŜi ta' dawk l-istudji il-Kummissjoni 
għandha tfassal pjan ta’ āestjoni tal-
popolazzjonijiet tal-predaturi li jkollhom 
impatt fuq l-istokkijiet tas-salamun tal-
Baltiku, liema pjan għandu jidħol fis-
seħħ sa mhux aktar tard mill-2016. 

 ___________________ 

 * ĀU jekk jogħābok daħħal id-data ta’ 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 22b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 22b 

 Sa mhux aktar tard minn ...*, il-
Kummissjoni għandha tgħaddi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riŜultati tar-riëerka xjentifika li tkun 
twettqet fir-rigward tar-rimi u l-qabdiet 
inëidentali tas-salamun fl-attivitajiet tas-
sajd kollha tal-Baħar Baltiku 
kkonëernati. 

 ___________________ 

 * ĀU jekk jogħābok daħħal id-data tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 23 − paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar il-
miŜuri tekniëi ta’ konservazzjoni adottati 
skont il-Kapitolu V u dwar jekk laħqux l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 fit-tielet 
sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u mbagħad kull tliet snin. 

1. L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar il-
miŜuri tekniëi ta’ konservazzjoni adottati 
skont il-Kapitolu V u dwar jekk laħqux l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 fi ... * u 
mbagħad kull sena wara din id-data. 

 * ĀU jekk jogħābok daħħal id-data ta’ sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 23 − paragrafu 2 parti tal-bidu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 

2. L-Istati Membri kkonëernati għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
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l-kisba tal-għanijiet stipulati fl-Artikolu 5 
fis-sitt sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u mbagħad kull sitt snin. Ir-
rapport tal-Istat Membru għandu jipprovdi 
b’mod partikolari l-informazzjoni li āejja: 

l-kisba tal-għanijiet stipulati fl-Artikolu 5 
fit-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament u mbagħad kull tielet sena. 
Ir-rapport tal-Istat Membru għandu 
jipprovdi b’mod partikolari l-informazzjoni 
li āejja: 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 27  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru kkonëernat ma 
jistabbilixxix jew ma jippubblikax, sad-
data ta’ skadenza stabbilita, il-miŜuri 
stipulati fl-Artikoli 6 jew 11, jew fejn 
miŜuri bħal dawn jitqiesu bħala mhux 
adegwati u/jew mhux effettivi wara l-
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 6.4 
u 11.1, l-għoti tas-setgħa lill-Istat Membru 
kkonëernat imsemmija fl-Artikoli 6 jew 11 
għandha tiāi rrevokata mill-Kummissjoni. 
DeëiŜjoni ta' revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni tas-setgħa speëifikata f'dik id-
deëiŜjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f'Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f'data aktar tard li tkun speëifikata fiha. 

Meta l-Istati Membri kkonëernati ma 
jistabbilixxux jew ma jippubblikawx, sad-
data ta’ skadenza stabbilita, il-miŜuri 
stipulati fl-Artikoli 6 jew 11, jew fejn 
miŜuri bħal dawn jitqiesu bħala mhux 
adegwati u/jew mhux effettivi wara l-
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 6.4 
u 11.1, l-għoti tas-setgħa lill-Istat Membru 
kkonëernat imsemmija fl-Artikoli 6 jew 11 
għandha tiāi rrevokata mill-Kummissjoni. 
DeëiŜjoni ta' revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni tas-setgħa speëifikata f'dik id-
deëiŜjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
mill-jum wara l-pubblikazzjoni tad-
deëiŜjoni f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni 
Ewropea. 

 
 
 


