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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Fit-23 Laqgħa Regolari tagħha 

f'Novembru 2013, l-ICCAT adottat ir-

Rakkomandazzjoni 13-08 li 

tikkumplementa r-Rakkomandazzjoni 12-

03, sabiex ikunu jistgħu jsiru bidliet fl-

istaāuni tas-sajd fil-Lvant tal-Atlantiku li 

ma jaffettwawx il-protezzjoni taŜ-Ŝoni fl-

ilma fejn kull sena it-tonn ibid. Ir-

rakkomandazzjoni tal-ICCAT tiddikjara li 

l-Partijiet Kontraenti u l-Partijiet non-

kontraenti, l-Entitajiet jew l-Entitajiet tas-

Sajd li jikkooperaw (CPC) jistgħu 

jispeëifikaw data ta' bidu differenti għall-

istaāuni tas-sajd għall-bastimenti tal-lixka 

u l-bastimenti tas-sajd bir-rixa tagħhom li 

joperaw fl-Atlantiku tal-Lvant, filwaqt li 

jinŜamm it-tul kollu tal-istaāun miftuħ 

għal dan is-sajd. 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 302/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Minkejja l-ewwel subparagrafu, għas-

snin 2014 u 2015, u billi mhijiex 

affettwata l-protezzjoni taŜ-Ŝoni fl-ilma 

fejn kull sena il-ħut ibid, l-Istati Membri 

jistgħu jispeëifikaw, fil-pjanijiet 

nazzjonali tas-sajd, data ta' bidu differenti 

għall-bastimenti tal-lixka u l-bastimenti 

tas-sajd bir-rixa li jtajru l-bandiera 

tagħhom u joperaw fil-Lvant tal-

Atlantiku, filwaqt li jinŜamm it-tul totali 

tal-istaāun miftuħ għal dan is-sajd bi qbil 

mad-dispoŜizzjonijiet tal-ewwel 

subparagrafu. 

Āustifikazzjoni 

Dan jirrifletti l-bidla li saret fil-laqgħa tal-ICCAT tal-2013 filwaqt li tinŜamm il-flessibilità 
għall-Istati Membri fiŜ-Ŝoni affettwati. 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 302/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Is-sajd għat-tonnu b’tagħmir ieħor apparti 

dak li jissemma fil-paragrafi minn 1 sa 5 

għandu jkun permess matul is-sena kollha.”  

6. Is-sajd għat-tonn b’nases, dgħajjes Ŝgħar tat-

tkarkir (< 24 m) u xolfa tal-idejn ikun permess 

matul is-sena kollha.” 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 302/2009  

Artikolu 24a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Jiddaħħal l-Artikolu li āej: 
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 "Artikolu 24a 

 L-uŜu ta' kameras sterjoskopiëi waqt 

operazzjonijiet ta' tqegħid fil-gaāeā 

 L-uŜu ta' sistemi ta' kameras sterjoskopiëi 

fil-kuntest ta' operazzjonijiet ta' tqegħid 

fil-gaāeā għandu jsir bi qbil ma' dan li 

āej: 

 1. L-intensità tal-kampjunar ta' ħut ħaj 

m'għandhiex tkun inqas minn 20 % tal-

ammont ta' ħut li qed jitqiegħed f'gaāāa. 

Meta jkun teknikament possibbli, il-

kampjunar ta' ħut ħaj għandu jkun 

sekwenzjali, billi jitkejjel wieħed minn 

kull ħames kampjuni. Kampjun ta' dan it-

tip għandu jkun magħmul minn ħut 

imkejjel f'distanza ta' bejn 2 u 8 metri 

mill-kamera. 

 2. Id-dimensjonijiet tal-passaāā ta' 

trasferiment li toħloq rabta bejn il-gaāāa 

tad-donatur u l-gaāāa tar-riëevitur 

għandhom jiāu stabbiliti b'wisa' ta' 10 

metri u għoli massimu ta' 10 metri. 

 3. Meta l-kejl tat-tul tal-ħut juri 

distribuzzjoni multimodali (Ŝewā ko-orti 

jew iktar ta' daqsijiet distinti), għandu 

jkun possibbli li jintuŜa algoriŜmu ta' 

konverŜjoni għall-istess operazzjoni ta' 

tqegħid fil-gaāeā. L-algoriŜmu(i) l-iktar 

aāāornat(i) mill-Kumitat Permanenti 

dwar ir-Riëerka u l-Istatistika (KPRS) tal-

ICCAT għandu(hom) jintuŜa(w) biex it-

tul sal-furketta jiāi kkonvertit f'piŜ totali, 

skont il-kategorija tad-daqs tal-ħut 

imkejjel waqt l-operazzjoni tat-tqegħid fil-

gaāeā. 

 4. Il-validazzjoni tal-kejl tat-tul 

sterjoskopiku għandha ssir qabel kull 

operazzjoni ta' tqegħid fil-gaāeā permezz 

ta' skala grafika f'distanza ta' 2 u 8 m. 

 5. Meta r-riŜultati tal-programm 

sterjoskopiku jiāu kkomunikati, l-

informazzjoni għandha tindika l-marāni 

ta' Ŝball li jista' jsir inerenti mal-

ispeëifikazzjonijiet tekniëi tas-sistema tal-

kamera sterjoskopika, li m'għandhomx 

jaqbŜu +/- 5 fil-mija. 
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 6. L-ispeëifikazzjonijiet tekniëi msemmija 

hawn fuq, inkluŜa l-intensità tal-

kampjunar, il-mod tal-kampjunar, id-

distanza mill-kamera, id-dimensjonijiet 

tal-passaāā ta' trasferiment, l-algoriŜmi 

(ir-relazzjoni bejn it-tul u l-piŜ) għandhom 

jiāu rieŜaminati mis-SCRS fil-laqgħa 

tiegħu fl-2014, u jekk ikun meħtieā, jiāu 

modifikati abbaŜi ta' 

rakkomandazzjonijiet tas-SCRS fil-laqgħa 

annwali tal-Kummissjoni ICCAT 2014." 

 

 

 

 


