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EMENDI 001-041 
mill-Kumitat għas-Sajd

Rapport
 Marco Affronte A8-0389/2018
Pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran

Proposta għal regolament (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-valutazzjonijiet xjentifiċi juru li l-
pixxispad ġie mistad wisq matul dawn l-
aħħar 30 sena u li, jekk ma tittieħed l-
ebda azzjoni malajr, l-istokk 
potenzjalment qed jiffaċċja kollass totali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-pixxispad tal-Mediterran li jkun 
inqabad u li jkun iżgħar mid-daqs minimu 
ta' referenza għall-konservazzjoni se jkollu 
jiġi skartat, skont il-punt 17 tar-
Rakkomandazzjoni 16-05 tal-ICCAT, 
sakemm dan ma jkunx jidħol fil-limiti tal-
qabdiet aċċessorji stabbiliti mill-Istati 
Membri fil-pjanijiet annwali tas-sajd 
tagħhom. Għall-finijiet tal-konformità tal-

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)        
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Unjoni mal-obbligi internazzjonali tagħha 
fil-kuntest tal-ICCAT, ir-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/191 
jipprevedi derogi mill-obbligu ta' ħatt l-art 
għall-pixxispad tal-Mediterran, bi qbil mal-
Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013. Ir-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) 2018/191 jimplimenta 
ċerti dispożizzjonijiet tar-
Rakkomandazzjoni 16-05 tal-ICCAT u 
jistabbilixxi l-obbligu li l-bastimenti 
jiskartaw il-pixxispad li jkollhom abbord li 
jkun jaqbeż il-kwota allokata għalihom 
u/jew il-livell massimu ta' qabdiet 
aċċessorji permessi tagħhom. Il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dak ir-Regolament 
Delegat jinkludi l-bastimenti li jintużaw 
għas-sajd rikreattiv.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fl-arranġamenti tal-kiri, ta' spiss ma 
jkunux ċari r-relazzjonijiet bejn is-sid, in-
noleġġatur u l-Istat tal-bandiera, u ċerti 
sajjieda tas-sajd IUU jevadu l-kontrolli 
billi jabbużaw mill-arranġamenti tal-kiri 
tal-bastimenti tas-sajd. Ir-Regolament 
(UE) 2016/16277, li jistabbilixxi pjan 
pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant 
tal-Atlantiku u fil-Mediterran, jipprojbixxi 
l-kiri. Għalhekk, bħala miżura ta' 
prevenzjoni sabiex jitħares stokk li qed 
jirkupra u sabiex ikun hemm il-konsistenza 
mal-liġijiet tal-Unjoni, huwa xieraq li tiġi 
adottata projbizzjoni simili fil-pjan 
pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-
Mediterran.

(12) Fl-arranġamenti tal-kiri, ta' spiss ma 
jkunux ċari r-relazzjonijiet bejn is-sid, in-
noleġġatur u l-Istat tal-bandiera, u ċerti 
operaturi li jwettqu attivitajiet IUU jevadu 
l-kontrolli billi jabbużaw mill-arranġamenti 
tal-kiri tal-bastimenti tas-sajd. Ir-
Regolament (UE) 2016/16277, li 
jistabbilixxi pjan pluriennali għall-irkupru 
tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-
Mediterran, jipprojbixxi l-kiri. Għalhekk, 
bħala miżura ta' prevenzjoni sabiex jitħares 
stokk li qed jirkupra u sabiex ikun hemm 
il-konsistenza mal-liġijiet tal-Unjoni, huwa 
xieraq li tiġi adottata projbizzjoni simili fil-
pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad 
tal-Mediterran.

__________________ __________________
7 Ir-Regolament (UE) 2016/1627 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Settembru 2016 dwar pjan 
pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant 
tal-Atlantiku u fil-Mediterran, u li jħassar 

7 Ir-Regolament (UE) 2016/1627 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Settembru 2016 dwar pjan 
pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant 
tal-Atlantiku u fil-Mediterran, u li jħassar 
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ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 302/2009 (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 1).

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 302/2009 (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 1).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex l-emendi tar-
rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT li jista' 
jkun hemm fil-ġejjieni jiġu implimentati 
malajr fil-liġi tal-Unjoni, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea b'rabta 
mal-emendar tal-Annessi ta' dan ir-
Regolament, kif ukoll tad-dispożizzjonijiet 
imniżżlin fl-Artikolu 34(1) tiegħu. Huwa 
ta' importanza partikolari li waqt il-ħidma 
preparatorja tagħha l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti, inkluż fil-livell ta' 
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet8. B'mod partikulari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill iridu jirċievu d-dokumenti kollha 
fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-
Istati Membri, u l-esperti tagħhom irid 
ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-
Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

(14) Sabiex jiġu implimentati malajr fil-
liġi tal-Unjoni Rakkomandazzjonijiet tal-
ICCAT li jista' jkun hemm fil-ġejjieni li 
jemendaw il-pjan ta' rkupru għall-
pixxispad tal-Mediterran stabbilit fir-
Rakkomandazzjoni tal-ICCAT 16-05, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea b'rabta mal-emendar tal-Artikoli 
relevanti ta' dan ir-Regolament u tal-
Annessi tiegħu. Huwa ta' importanza 
partikolari li waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti, inkluż fil-livell ta' 
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet8. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill iridu jirċievu d-dokumenti kollha 
fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-
Istati Membri, u l-esperti tagħhom irid 
ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-
Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

__________________ __________________
8 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).

8 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).



PE637.677/ 4

MT

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
ġenerali għall-implimentazzjoni, min-naħa 
tal-Unjoni, tal-pjan pluriennali għall-
irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran 
(Xiphias gladius), irrakkomandat mill-
Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-
ICCAT), li jibda fl-2017 u li jkompli 
għaddej sal-2031 ("il-pjan ta' rkupru").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
ġenerali għall-implimentazzjoni, min-naħa 
tal-Unjoni, tal-pjan pluriennali għall-
irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran 
(Xiphias gladius), adottat mill-
Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-
ICCAT), li jibda fl-2017 u li jkompli 
għaddej sal-2031 ("il-pjan ta' rkupru").

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jistadu għall-pixxispad fiż-żona tal-
Konvenzjoni ICCAT fil-Mediterran; or

(i) li jistadu għall-pixxispad fil-Baħar 
Mediterran; or

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li jittrażbordaw, anke 'l barra miż-
żona tal-Konvenzjoni ICCAT, il-pixxispad 
maqbud fil-Mediterran;

(ii) li jittrażbordaw jew iġorru abbord, 
anke 'l barra miż-żona tal-Konvenzjoni 
ICCAT, il-pixxispad maqbud fil-
Mediterran;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi (b) għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi 
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terzi u għall-bastimenti ta' pajjiżi terzi li 
jintużaw għas-sajd rikreattiv li jistadu 
għall-pixxispad fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-
Mediterran;

terzi u għall-bastimenti ta' pajjiżi terzi li 
jintużaw għas-sajd rikreattiv li joperaw fl-
ilmijiet tal-Unjoni u li jistadu għall-
pixxispad fil-Baħar Mediterran;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) "bastiment kbir tas-sajd”" tfisser 
bastiment tas-sajd li minn tarf għall-ieħor 
ikun fih tul ta' iżjed minn 20 metru;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 17b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) "ir-reġistru tal-ICCAT tal-
bastimenti kbar tas-sajd" tfisser il-lista, li 
jżomm is-Segretarjat tal-ICCAT, tal-
bastimenti l-kbar tas-sajd li huma 
awtorizzati jistadu l-ispeċijiet tal-ICCAT 
fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) "sunnara taċ-ċirku" tfisser sunnara 
ttondjata bil-ponta orjentata b'mod 
perpendikolari għax-xikel tal-ispalla;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Titolu II – Intestatura
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

MIŻURI TA' ĠESTJONI, MIŻURI 
TEKNIĊI TA' KONSERVAZZJONI U 
MIŻURI TA' KONTROLL

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'konformità mal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) Nru 1380/2013, huma u 
jallokaw l-opportunitajiet tas-sajd li 
jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom, l-
Istati Membri għandhom jużaw kriterji 
trasparenti u oġġettivi, inklużi dawk ta' 
natura ambjentali, soċjali u ekonomika, u 
għandhom ukoll jagħmlu ħilithom biex 
iqassmu l-kwoti nazzjonali b'mod ġust fost 
id-diversi segmenti tal-flotta, filwaqt li 
jqisu s-sajd tradizzjonali u artiġjanali, u 
biex jipprovdu inċentivi għall-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni li jużaw irkaptu selettiv 
tas-sajd jew li jużaw tekniki tas-sajd 
b'impatt ambjentali mnaqqas.

1. B'konformità mal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) Nru 1380/2013, huma u 
jallokaw l-opportunitajiet tas-sajd li 
jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom, l-
Istati Membri għandhom jużaw kriterji 
trasparenti u oġġettivi, inklużi dawk ta' 
natura ambjentali, soċjali u ekonomika. Il-
kwoti nazzjonali għandhom jitqassmu 
b'mod ġust fost id-diversi segmenti tal-
flotta, filwaqt li jiżguraw b'mod 
partikolari li jiġu allokati kwoto lis-sajd 
tradizzjonali u artiġjanali. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu inċentivi għall-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jużaw 
irkaptu selettiv tas-sajd jew li jużaw tekniki 
tas-sajd b'impatt ambjentali mnaqqas.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jallokaw kwalunkwe żieda 
fl-opportunitajiet tas-sajd, li tirriżulta 
mill-implimentazzjoni b'suċċess ta' dan ir-
Regolament, lil bastimenti tas-sajd li ma 
ġewx allokati preċedentement kwoti tal-
pixxispad u li jissodisfaw il-kriterji għall-
allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd kif 
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stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) Nru 1380/2013, sabiex 
jikkontribwixxu għall-objettiv ta' 
distribuzzjoni ugwali u ġusta tal-kwoti fost 
is-segmenti differenti tal-flotta.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
l-pjanijiet tas-sajd tagħhom lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Marzu ta' kull sena. 
It-tali pjanijiet għandhom ikunu skont il-
Linji Gwida tal-ICCAT għat-tressiq tad-
dejta u tal-informazzjoni, u għandu jkun 
fihom informazzjoni ddettaljata dwar il-
kwota tal-pixxispad tal-Mediterran allokata 
skont it-tip ta' rkaptu, fosthom dik allokata 
għas-sajd rikreattiv, meta dan ikun 
rilevanti, u dik allokata għall-qabdiet 
aċċessorji.

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
l-pjanijiet tas-sajd tagħhom lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Marzu ta' kull sena. 
Tali pjanijiet għandhom ikunu skont il-
Linji Gwida tal-ICCAT għat-tressiq tad-
dejta u tal-informazzjoni, u għandu jkun 
fihom informazzjoni ddettaljata dwar il-
kwota tal-pixxispad tal-Mediterran allokata 
skont it-tip ta' rkaptu, fosthom il-kwota 
allokata għas-sajd rikreattiv, meta dan ikun 
rilevanti, u dik allokata għall-qabdiet 
aċċessorji.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw l-effettività tal-perjodi tal-
għeluq imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2, u 
kull sena, tal-inqas xahrejn u ħmistax-il 
ġurnata qabel il-laqgħa annwali tal-ICCAT, 
għandhom jibagħtu l-informazzjoni kollha 
rilevanti lill-Kummissjoni dwar il-kontrolli 
u l-ispezzjonijiet ix-xierqa li huma jkunu 
wettqu fis-sena ta' qabel sabiex jiżguraw li 
jitħarsu dawk il-paragrafi. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat dik l-informazzjoni lis-
Segretarjat tal-ICCAT mill-inqas xahrejn 
qabel il-laqgħa annwali tal-ICCAT kull 
sena.

3. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw l-effettività tal-perjodi tal-
għeluq imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2, u 
kull sena, tal-inqas xahrejn u ħmistax-il 
ġurnata qabel il-laqgħa annwali tal-ICCAT, 
għandhom jibagħtu l-informazzjoni kollha 
rilevanti lill-Kummissjoni dwar il-kontrolli 
u l-ispezzjonijiet ix-xierqa li huma jkunu 
wettqu fis-sena ta' qabel sabiex jiżguraw li 
jitħarsu dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat dik l-informazzjoni lis-
Segretarjat tal-ICCAT mill-inqas xahrejn 
qabel il-laqgħa annwali tal-ICCAT kull 
sena.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabdiet aċċessorji inċidentali ta' pixxispad 
li jkun iżgħar mid-daqs minimu ta' 
referenza għall-konservazzjoni

Qabdiet inċidentali ta' pixxispad li jkun 
iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza 
għall-konservazzjoni

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-Artikolu 11(1), il-bastimenti tal-
qbid li jkunu qed jistadu b'mod attiv għall-
pixxispad jistgħu jżommu abbord, 
jittrażbordaw, jittrasferixxu, iħottu l-art, 
jittrasportaw, jaħżnu, jbigħu, juru jew 
joffru għall-bejgħ il-qabdiet inċidentali ta' 
pixxispad li jkun iżgħar mid-daqs minimu 
ta' referenza għall-konservazzjoni, sakemm 
dawn il-qabdiet ma jkunux jaqbżu l-5 % 
skont il-piż jew l-għadd ta' ħut tal-qabda 
totali tal-pixxispad tat-tali bastimenti.

Minkejja l-Artikolu 11(1), il-bastimenti 
tas-sajd li jkunu qed jistadu għall-
pixxispad jistgħu jżommu abbord, 
jittrażbordaw, jittrasferixxu, iħottu l-art, 
jittrasportaw, jaħżnu, jbigħu, juru jew 
joffru għall-bejgħ il-qabdiet aċċessorji ta' 
pixxispad li jkunu iżgħar mid-daqs minimu 
ta' referenza għall-konservazzjoni, sakemm 
dawn il-qabdiet ma jkunux jaqbżu l-5 % 
skont il-piż jew l-għadd ta' speċijiet tal-
qabda totali tal-pixxispad tat-tali 
bastimenti, u ma jaqbżux il-limitu ta' 
qabdiet aċċessorji li l-Istati Membri 
jistabbilixxu fil-pjanijiet annwali tas-sajd 
tagħhom.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi kwalunkwe ħin wara sajda, il-
qabdiet aċċessorji tal-pixxispad ma 
għandhomx jaqbżu l-għadd totali tal-
qabda abbord skont il-piż jew l-għadd ta' 
ħut maqbud waqt is-sajd bil-konz.

imħassar
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B'deroga mill-Artikolu 15(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1380/2013, fil-każ 
tas-sajd rikreattiv għandhom ikunu 
pprojbiti l-qbid, iż-żamma abbord, it-
trażbord jew il-ħatt l-art ta' aktar minn 
pixxispad wieħed għal kull bastiment 
kuljum. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw u 
jiffaċilitaw ir-rilaxx tal-pixxispad maqbud 
ħaj waqt is-sajd rikreattiv.

3. B'deroga mill-Artikolu 15(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1380/2013, fil-każ 
tas-sajd rikreattiv għandhom ikunu 
pprojbiti l-qbid, iż-żamma abbord, it-
trażbord jew il-ħatt l-art ta' aktar minn 
pixxispad wieħed għal kull bastiment 
kuljum. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw u 
jiffaċilitaw ir-rilaxx tal-pixxispad maqbud 
ħaj waqt is-sajd rikreattiv u għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu miżuri aktar 
restrittivi li jtejbu l-protezzjoni tal-
pixxispad.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-kwota allokata lill-Istat 
Membru tal-bandiera tiġi eżawrita, il-
pixxispad mejjet għandu jinħatt l-art sħiħ u 
minħajr ma jkun ipproċessat, u dan għandu 
jiġi kkonfiskat u għandha tittieħed l-
azzjoni x-xierqa ta' segwitu b'rabta 
miegħu. Kull sena, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar 
il-kwantità tat-tali pixxispad mejjet lill-
Kummissjoni, li għandha tibgħat dik l-
informazzjoni lis-Segretarjat tal-ICCAT 
skont l-Artikolu 21.

5. Meta l-kwota allokata lill-Istat 
Membru tal-bandiera tiġi eżawrita, il-
pixxispad mejjet għandu jinħatt l-art sħiħ u 
minħajr ma jkun ipproċessat, u għandu 
jingħata lill-awtorità ddeżinjata. Kull 
sena, l-Istati Membri għandhom jipprovdu 
l-informazzjoni dwar il-kwantità tat-tali 
pixxispad mejjet lill-Kummissjoni, li 
għandha tibgħat dik l-informazzjoni lis-
Segretarjat tal-ICCAT skont l-Artikolu 21.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
bastimenti tas-sajd għandhom jitħallew 
ikollhom abbord 2 500 sunnara ta' 
sostituzzjoni mhux imqabbdin mal-irkaptu 
għal vjaġġi ta' iktar minn jumejn.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
bastimenti tas-sajd għandhom jitħallew 
ikollhom abbord 2 500 sunnara ta' 
sostituzzjoni għal vjaġġi ta' iktar minn 
jumejn. It-tieni sett ta' snanar armati jista' 
jitħalla abbord għall-vjaġġi ta' iktar minn 
jumejn, sakemm dan ikun marbut u stivat 
kif xieraq taħt il-gverta b'tali mod li ma 
jistax jintuża faċilment.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-użu tas-snanar taċ-ċirku;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 15 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joħorġu l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-qbid tal-
pixxispad tal-Mediterran għall-bastimenti li 
jtajru l-bandiera tagħhom skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
(UE) 2017/2403:

1. L-Istati Membri għandhom joħorġu l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-qbid tal-
pixxispad tal-Mediterran għall-bastimenti li 
jtajru l-bandiera tagħhom skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
(UE) 2017/2403, b'mod partikolari l-
Artikoli 20 u 21 tiegħu:

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-bastimenti tas-sajd li jkunu qed 
jistadu għall-pixxispad tal-Mediterran;

(a) għall-bastimenti tas-sajd attivi li jkunu 
qed jistadu għall-pixxispad tal-Mediterran 
u, fejn applikabbli, li jkollhom reġistru 
assoċjat tal-qabdiet;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-bastimenti tas-sajd li jkunu 
qed jaqbdu l-pixxispad tal-Mediterran 
bħala qabda aċċessorja; and

imħassar

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bastimenti tal-Unjoni mniżżlin fir-
reġistru tal-bastimenti tal-ICCAT skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikoli 16 u 17 biss 
għandhom ikunu awtorizzati jistadu għall-
pixxispad tal-Mediterran, iżommuh abbord, 
jittrażbordawh, jittrasportawh, 
jipproċessawh jew iħottuh l-art.

3. Il-bastimenti tal-Unjoni mniżżlin fir-
reġistru tal-bastimenti tal-ICCAT skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikoli 16 u 17 biss 
għandhom ikunu awtorizzati jistadu għall-
pixxispad tal-Mediterran, iżommuh abbord, 
jittrażbordawh, jittrasportawh, 
jipproċessawh jew iħottuh l-art, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 13 dwar il-qabdiet 
aċċessorji.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni dwar il-bastimenti 
tal-qbid imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) 

2. L-informazzjoni dwar il-bastimenti 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) għandu 
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għandu jkun fiha isem il-bastiment u n-
numru tiegħu tar-reġistru tal-flotta tas-sajd 
tal-Unjoni (in-numru tas-CFR), kif 
iddefinit fl-Anness I tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
2017/21815 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-
sajd tal-Unjoni.

jkun fiha isem il-bastiment u, fejn 
applikabbli, in-numru tiegħu tar-reġistru 
tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni (in-numru tas-
CFR), kif iddefinit fl-Anness I tar-
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2017/21815 dwar ir-
reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni.

__________________ __________________
15 ĠU L 34, 9.2.2017, p. 9. 15 ĠU L 34, 9.2.2017, p. 9.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minbarra l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni b'kull 
informazzjoni addizzjonali, informazzjoni 
mħassra jew informazzjoni emendata 
dwar il-bastimenti tal-qbid imsemmija fil-
paragrafu 1, sa mhux aktar tard minn 
30 ġurnata minn meta jsir dak it-tibdil fl-
informazzjoni. Sa mhux aktar tard minn 
45 ġurnata minn meta tiżdied, titħassar 
jew tiġi emendata l-informazzjoni dwar 
dawk il-bastimenti tal-qbid, il-
Kummissjoni għandha tavża lis-
Segretarjat tal-ICCAT b'dan.

3. l-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'kull modifika tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 
u 2, sa mhux aktar tard minn 30 jum wara 
li ssir tali modifika. Il-Kummissjoni 
għandha tavża lis-Segretarjat tal-ICCAT 
fi żmien 15-il jum minn meta tirċievi tali 
notifika.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'konformità mal-Artikolu 7(6) tar-
Regolament (UE) 2017/2403, matul is-
sena l-Kummissjoni għandha temenda l-
informazzjoni dwar il-bastimenti tal-qbid 
imsemmija fil-paragrafu 1 jekk ikun hemm 
bżonn, billi tibgħat l-informazzjoni 
aġġornata lis-Segretarjat tal-ICCAT.

4. Minbarra kull informazzjoni 
trażmessa lis-Segretarjat tal-ICCAT 
b'konformità mal-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandha, fejn 
meħtieġ, skont l-Artikolu 7(6) tar-
Regolament (UE) Nru 2017/2043, tibgħat 
mingħajr dewmien dettalji aġġornati tal-
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bastimenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu lis-Segretarjat tal-ICCAT.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jibagħtu l-
informazzjoni li ġejja b'mod elettroniku 
lill-Kummissjoni dwar il-bastimenti tal-
qbid li jtajru l-bandiera tagħhom li kienu 
awtorizzati jistadu għall-pixxispad tal-
Mediterran bil-konzijiet tal-wiċċ jew bil-
ħarpuni fis-sena ta' qabel:

1. Sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jibagħtu l-
informazzjoni li ġejja b'mod elettroniku 
lill-Kummissjoni dwar il-bastimenti tas-
sajd li jtajru l-bandiera tagħhom li kienu 
awtorizzati jistadu għall-pixxispad tal-
Mediterran bil-konzijiet tal-wiċċ jew bil-
ħarpuni fis-sena ta' qabel:

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li 
jkunu mniżżlin fir-reġistru tal-bastimenti 
tal-ICCAT u li jkunu awtorizzati jistadu 
għall-pixxispad tal-Mediterran, u l-
bastimenti ta' pajjiżi terzi li jkunu 
awtorizzati jistadu għall-pixxispad tal-
Mediterran fl-ilmijiet tal-Unjoni u li 
b'kollox ikunu itwal minn 12-il metru, 
għandu jkollhom installat abbord apparat li 
jiffunzjona għalkollox li jippermetti lill-
bastiment jiġi awtomatikament lokalizzat u 
identifikat permezz tas-sistema ta' 
monitoraġġ tal-bastimenti billi jittrażmetti 
d-dejta dwar il-pożizzjoni tal-bastiment 
f'intervalli regolari, bi qbil mal-Artikolu 9 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1224/2009.

1. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li 
jkunu mniżżlin fir-reġistru tal-bastimenti 
tal-ICCAT u li jkunu awtorizzati jistadu 
għall-pixxispad tal-Mediterran, u l-
bastimenti ta' pajjiżi terzi li jkunu 
awtorizzati jistadu għall-pixxispad tal-
Mediterran fl-ilmijiet tal-Unjoni u li 
b'kollox ikunu itwal minn 15-il metru, 
għandu jkollhom installat abbord apparat li 
jiffunzjona għalkollox li jippermetti lill-
bastiment jiġi awtomatikament lokalizzat u 
identifikat permezz tas-sistema ta' 
monitoraġġ tal-bastimenti billi jittrażmetti 
d-dejta dwar il-pożizzjoni tal-bastiment 
f'intervalli regolari, bi qbil mal-Artikolu 9 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1224/2009.

Emenda 33
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-kontroll, it-
trażmissjoni tad-dejta tas-sistema ta' 
monitoraġġ tal-bastimenti mill-bastimenti 
tal-qbid li huma awtorizzati jistadu għall-
pixxispad tal-Mediterran ma għandhiex 
tiġi interrotta meta l-bastimenti jkunu fil-
port.

2. Għall-finijiet tal-kontroll, it-
trażmissjoni tad-dejta tas-sistema ta' 
monitoraġġ tal-bastimenti mill-bastimenti 
tal-qbid li huma awtorizzati jistadu għall-
pixxispad tal-Mediterran tista' tintefa meta 
l-bastimenti jkunu fil-port, dment li jkun 
garantit li din terġa' tinxtegħel fl-istess 
pożizzjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun ipprojbit il-kiri ta' bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni għas-sajd tal-pixxispad 
tal-Mediterran.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jiżgura li jintbagħtu l-osservaturi xjentifiċi 
nazzjonali fuq tal-inqas 20 % mill-
bastimenti kollha tas-sajd bil-konz tal-wiċċ 
li jkunu qed jistadu għall-pixxispad tal-
Mediterran. Il-perċentwal ta' kopertura se 
jitkejjel f'jiem tas-sajd, f'għadd ta' kalati 
jew f'għadd ta' vjaġġi.

2. Sa... [tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] kull Stat Membru 
kkonċernat għandu jiżgura li jintbagħtu l-
osservaturi xjentifiċi nazzjonali fuq tal-
inqas 10 % mill-bastimenti kollha tas-sajd 
bil-konz tal-wiċċ li jkunu qed jistadu għall-
pixxispad tal-Mediterran. Wara dik id-
data, l-Istat Membru kkonċernat jista' 
jnaqqas il-kopertura tal-osservaturi għal 
mill-inqas 5 %. Il-perċentwal ta' kopertura 
se jitkejjel f'jiem tas-sajd, f'għadd ta' kalati 
jew f'għadd ta' vjaġġi.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3 għandha tintbagħat fil-
format stabbilit fl-aħħar verżjoni tal-Linji 
Gwida tal-ICCAT għat-tressiq tad-dejta u 
tal-informazzjoni.

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3 għandha tintbagħat fil-
format stabbilit fl-iktar verżjoni reċenti tal-
Linji Gwida tal-ICCAT għat-tressiq tad-
dejta u tal-informazzjoni.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas erba' sigħat qabel il-ħin 
stmat tal-wasla tagħhom fil-port, il-kaptani 
tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li b'kollox 
ikunu iqsar minn 12-il metru li huma 
inklużi fil-lista tal-bastimenti msemmija fl-
Artikolu 16 għandhom jgħarrfu lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
(inkluż l-Istat Membru tal-bandiera) jew 
tal-PKK li l-portijiet jew il-faċilità tal-ħatt 
l-art tagħha huma jkunu jixtiequ jużaw, bl-
informazzjoni li ġejja:

2. Qabel il-wasla tagħhom fil-port, il-
kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li 
b'kollox ikunu iqsar minn 12-il metru li 
huma inklużi fil-lista tal-bastimenti 
msemmija fl-Artikolu 16 għandhom 
jgħarrfu lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru (inkluż l-Istat Membru tal-
bandiera) jew tal-PKK li l-portijiet jew il-
faċilità tal-ħatt l-art tagħha huma jkunu 
jixtiequ jużaw, bl-informazzjoni li ġejja:

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt is-sajd rikreattiv għandhom 
ikunu pprojbiti l-qbid, iż-żamma abbord, it-
trażbord jew il-ħatt l-art ta' aktar minn 
pixxispad wieħed għal kull bastiment 
kuljum.

2. Waqt is-sajd rikreattiv għandhom 
ikunu pprojbiti l-qbid, iż-żamma abbord, it-
trażbord jew il-ħatt l-art ta' aktar minn 
pixxispad wieħed għal kull bastiment kull 
xahar.
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-isem u l-indirizz tas-sid jew tas-
sidien u tal-operatur jew tal-operaturi tal-
bastiment tas-sajd.

(e) l-isem u l-indirizz tas-sid jew tas-
sidien u tal-operatur jew tal-operaturi tal-
bastiment.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapporti annwali msemmija f'dan 
l-Artikolu għandhom jiġu ppubblikati fuq 
is-sit web tal-Kummissjoni.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmijin 
fl-Artikolu 34 għal perjodu ta' ħames snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport b'rabta mad-delega tas-
setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel ma jintemm il-perjodu ta' ħames 
snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perjodi tal-
istess tul ta' żmien, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx 
għat-tali estensjoni sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel ma jintemm kull 
perjodu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmijin 
fl-Artikolu 34 għal perjodu ta' tliet snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport b'rabta mad-delega tas-
setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel ma jintemm il-perjodu ta' tliet snin. 
Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi tal-istess tul 
ta' żmien, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għat-tali 
estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel ma jintemm kull perjodu.



PE637.677/ 17

MT



PE637.677/ 18

MT


