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EMENDI 001-008  
mill-Kumitat għas-Sajd 
 
Rapport 

Rareş-Lucian Niculescu A7-0256/2013 

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni tar-riŜorsi tas-sajd 
permezz ta' miŜuri tekniëi għall-protezzjoni taŜ-Ŝgħar tal-organiŜmi tal-baħar 
 
Proposta għal regolament (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Sabiex jiāu applikati ëerti 
dispoŜizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 850/98, is-setgħa biex jiāu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiāi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ dan li āej: 

(3) Sabiex ëerti dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament ikunu jistgħu jiāu aāāornati 
b'mod effikaëi biex jirriflettu l-progress 
tekniku u xjentifiku, is-setgħa biex jiāu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiāi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ dan li āej: 

– id-diviŜjoni tar-reājuni f'Ŝoni āeografiëi; – id-diviŜjoni tar-reājuni f'Ŝoni āeografiëi; 

– l-emendar tar-regoli li jikkonëernaw il-
kundizzjonijiet għall-uŜu ta' ëerti 
kumbinazzjonijiet ta' daqsijiet tal-malji;  

– l-emenda tar-regoli li jikkonëernaw il-
kundizzjonijiet għall-uŜu ta' ëerti 
kumbinazzjonijiet ta' daqsijiet tal-malji;  

– l-adozzjoni ta’ regoli dettaljati sabiex 
tinkiseb il-perëentwali ta' speëijiet fil-mira 
meħuda minn iktar minn bastiment tas-sajd 
wieħed, sabiex ikun Ŝgurat li dawn il-
perëentwali jiāu rrispettati mill-bastimenti 
kollha involuti fl-operazzjoni tas-sajd;  

– l-adozzjoni ta’ regoli dettaljati sabiex 
jinkiseb il-perëentwal ta' speëijiet fil-mira 
meħuda minn iktar minn bastiment tas-sajd 
wieħed, sabiex ikun Ŝgurat li dawn il-
perëentwali jiāu rrispettati mill-bastimenti 
kollha involuti fl-operazzjoni tas-sajd;  

– l-adozzjoni ta’ regoli dwar id- – l-adozzjoni ta’ regoli dwar id-
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deskrizzjonijiet tekniëi u l-metodu tal-uŜu 
ta' mezzi awtorizzati li jistgħu jitwaħħlu 
max-xibka tas-sajd, u li ma jfixklux jew 
inaqqsu l-fetħa effettiva tal-malja tax-
xibka;  

deskrizzjonijiet tekniëi u l-metodu tal-uŜu 
ta' mezzi awtorizzati li jistgħu jitwaħħlu 
max-xibka tas-sajd, u li ma jfixklux jew 
inaqqsu l-fetħa effettiv tal-malja tax-xibka;  

– il-kundizzjonijiet li l-bastimenti li jaqbŜu 
t-tul totali ta' tmien metri għandhom 
jissodisfaw sabiex jingħatalhom il-permess 
li juŜaw xbieki tat-tkaxkir bit-travu f'ëerti 
ilmijiet tal-Unjoni;  

– il-kundizzjonijiet li l-bastimenti li jaqbŜu 
t-tul totali ta' tmien metri għandhom 
jissodisfaw sabiex jingħatalhom il-permess 
li juŜaw xbieki tat-tkaxkir bit-travu f'ëerti 
ilmijiet tal-Unjoni;  

– miŜuri mfassla sabiex jindirizzaw 
reklutaāāi Ŝgħar jew kbar mhux mistennija 
ta’ ħut li għadu qed jikber, bidliet fil-
mudelli ta’ migrazzjoni jew kwalunkwe 
bidla oħra fl-istatus tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet tal-ħut, b'effett immedjat. 

– miŜuri mfassla sabiex jindirizzaw 
reklutaāāi Ŝgħar jew kbar mhux mistennija 
ta’ ħut li għadu qed jikber, bidliet fil-
mudelli ta’ migrazzjoni jew kwalunkwe 
bidla oħra fl-istatus tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet tal-ħut, b'effett immedjat;  

 – atti li jeskludu sajd speëifiku ta' Stat 
Membru, fis-subŜoni VIII, IX u X tal-
ICES, mill-applikazzjoni ta' ëerti 
dispoŜizzjonijiet għall-għeŜula, għall-
għeŜula tat-tħabbil u għall-pariti, b'livell 
baxx ħafna ta' qabdiet inëidentali ta' klieb 
il-baħar u ta' rimi. 

Āustifikazzjoni 

Hemm bŜonn ta' aktar preëiŜjonijiet dettaljati għad-delega tas-setgħat.  

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha 
għall-adozzjoni tal-atti ddelegati, inkluŜ 
f'livell ta' esperti. 

(4) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, 
speëjalment fil-livell ta’ esperti, sabiex 
tinkiseb informazzjoni oāāettiva, rigoruŜa, 
kompluta u aāāornata. 

 

Emenda 3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 850/98 
Artikolu 2 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Ir-reājuni msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jinqasmu f'Ŝoni āeografiëi, b'mod 
partikolari fuq il-baŜi tad-definizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 48a dwar id-
diviŜjoni tar-reājuni f'Ŝoni āeografiëi 
għall-iskop li jiāu identifikati Ŝoni 
āeografiëi fejn japplikaw miŜuri ta’ 
konservazzjoni tekniëi speëifiëi. " 

3. Ir-reājuni msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jinqasmu f'Ŝoni āeografiëi, b'mod 
partikolari fuq il-baŜi tad-definizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 48a dwar id-
diviŜjoni tar-reājuni għall-iskop li jiāu 
identifikati Ŝoni āeografiëi fejn japplikaw 
miŜuri ta’ konservazzjoni tekniëi speëifiëi. 
" 

Āustifikazzjoni 

It-test propost m'għadux rilevanti. 
 

Emenda   4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 8a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 850/98 
Artikolu 34b – paragrafu 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Fl-Artikolu 34b, il-paragrafu 11 
għandu jinbidel b’dan li āej:  

 "11. Wara konsultazzjoni mal-STECF, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati li jeskludu sajd 
speëifiku ta' Stat Membru, fis-subŜoni 
VIII, IX, X tal-ICES, mill-applikazzjoni 
tal-paragrafi 1 sa 9, meta l-informazzjoni 
pprovduta mill-Istati Membri turi li dak 
is-sajd jirriŜulta f'livell baxx ħafna ta' 
qabdiet inëidentali ta' klieb il-baħar u ta' 
rimi. 

Āustifikazzjoni 

Il-kwistjonijiet ikkonëernati ma jitrattawx kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tar-
regolament kif meħtieā mill-Artikolu 291 tat-TFUE. Fil-verità, dawn huma eëëezzjonijiet u 
għaldaqstant emendi skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 9 

Regolament (KE) Nru 850/98 
Artikolu 45 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa sabiex tistabbilixxi, permezz ta’ atti 
ddelegati adottati skont l-Artikolu 48a, 
miŜuri tekniëi ta' konservazzjoni dwar l-
uŜu ta' rkaptu fiss jew irmunkat jew dwar 
attivitajiet tas-sajd f'ëerti Ŝoni jew matul 
ëerti perjodi flimkien mar-Regolament jew 
b’deroga għalih. Dawk il-miŜuri għandhom 
jitfasslu sabiex jindirizzaw reklutaāāi 
Ŝgħar jew kbar mhux mistennija ta’ ħut li 
għadu qed jikber, bidliet fil-mudelli ta’ 
migrazzjoni jew kwalunkwe bidla oħra fl-
istatus tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-
ħut, b'effett immedjat. 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa sabiex tistabbilixxi, permezz ta’ atti 
ddelegati adottati skont l-Artikolu 48a, 
miŜuri tekniëi ta' konservazzjoni dwar l-
uŜu ta' rkaptu fiss jew irmunkat jew dwar 
attivitajiet tas-sajd f'ëerti Ŝoni jew matul 
ëerti perjodi flimkien mar-Regolament jew 
b’deroga għalih. Dawk il-miŜuri għandhom 
jitfasslu sabiex jindirizzaw reklutaāāi 
Ŝgħar jew kbar mhux mistennija ta’ ħut li 
għadu qed jikber, bidliet fil-mudelli ta’ 
migrazzjoni jew kwalunkwe bidla oħra fl-
istatus tal-konservazzjoni tal-istokkijiet ta’ 
organiŜmi tal-baħar, b'effett immedjat. 

 
Emenda 6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 850/1998 
Artikolu 48a – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-delega tas-setgħat hija msemmija fl-
Artikoli 2(3), 4(4)c, 4(5)b, 16(2), 29(6) u 
45(1), u għandha tingħata għal perjodu ta’ 
Ŝmien indeterminat. 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 2(3)(c), fil-punt (c) 
tal-Artikolu 4(4), fil-punt (b) tal-
Artikolu 4(5), fl-Artikolu 16(2), fl-
Artikolu 29(6), fl-Artikolu 29d(7), fl-
Artikolu 34b(11) u fl-Artikolu 45(1) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ tliet snin mill-…* . Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' tliet snin. Id-delega ta’ setgħa 
għandha tiāi estiŜa b'mod taëitu għal 
perjodi identiëi, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali 
estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
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xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

 ______________ 

 * ĀU: jekk jogħābok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Āustifikazzjoni 

Jidher li hu aktar xieraq li d-delega tiāi limitata biŜ-Ŝmien  u li l-Kummissjoni tiāi obbligata 
tirrapporta dwar l-eŜerëizzju tagħha biex ikun hemm evalwazzjoni regolari tal-uŜu tad-delega u 
mistoqsijiet dwarha. 
 
Emenda 7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 850/1998 
Artikolu 48a – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(3), 4(4)c, 4(5)b, 16(2), 29(6) u 
45(1) tista' tiāi rrevokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
DeëiŜjoni ta’ revoka ttemm id-delega ta' 
setgħa speëifikata f’dik id-DeëiŜjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-DeëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iktar tard speëifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ xi att iddelegat li 
jkun diāà fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 2(3), fil-punt (c) tal-
Artikolu 4(4), fil-punt (b) tal-
Artikolu 4(5), fl-Artikolu 16(2), fl-
Artikolu 29(6), fl-Artikolu 34b(11) u fl-
Artikolu 45(1) tista' tiāi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta’ revoka 
ttemm id-delega ta' setgħa speëifikata f’dik 
id-DeëiŜjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-
DeëiŜjoni f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data iktar tard speëifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
xi att iddelegat li jkun diāà fis-seħħ. 

 
Emenda 8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 850/1998 
Artikolu 48a – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(3), 4(4)c, 4(5)b, 16(2), 29(6) u 
45(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tiāi espressa l-ebda oāāezzjoni għalih mill-

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 2(3), il-punt (c) tal-
Artikolu 4(4)c, il-punt (b) tal-
Artikolu 4(5), l-Artikolu 16(2), l-
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Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
Ŝmien xahrejn minn meta dak l-att jiāi 
nnotifikat lilhom jew jekk, qabel ma jiskadi 
dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill it-tnejn li huma jkunu informaw 
lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joāāezzjonaw għalih. Dak il-perjodu 
għandu jkun estiŜ b'xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill." 

Artikolu 29(6), l-Artikolu 34b(11) jew l-
Artikolu 45(1) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiāi espressa l-ebda oāāezzjoni 
għalih mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill fi Ŝmien xahrejn minn meta dak l-
att jiāi nnotifikat lilhom jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn li huma jkunu 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joāāezzjonaw għalih. Dak il-perjodu 
għandu jkun estiŜ b'xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill." 

 
 
 
 


