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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-miżuri tekniċi huma regoli dwar kif, fejn u meta s-sajjieda jistgħu jistadu, u għandhom rwol 

importanti fl-iżgurar li s-sajd isir b'mod li jkun ambjentalment sostenibbli. Hekk kif numri 

allarmanti ta' stokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet Ewropej għadhom qed jiġu mistada żżejjed u l-livelli 

ta' qabdiet aċċessorji ta' speċijiet mhux fil-mira sikwit jibqgħu għoljin minkejja l-aħjar sforzi 

biex ikun hemm reazzjoni għal dawn il-problemi b'bidliet regolatorji, huwa ċar li l-istruttura 

regolatorja kurrenti għall-miżuri tekniċi kellha prestazzjoni subottimali. Speċjalment wara l-

adozzjoni tar-Regolament Bażiku l-ġdid dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), issa huwa 

kruċjali li l-Qafas tal-Miżuri Tekniċi jiġi aġġustat biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-PKS. 

Barra minn hekk, biex jiġi żgurat l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd tagħna, kif 

ukoll biex jiġu protetti l-ispeċijiet u l-ħabitats sensittivi, il-Miżuri Tekniċi l-ġodda jridu jkunu 

konformi mal-leġiżlazzjoni u l-impenji ambjentali tal-Unjoni. 

Il-proposta tal-Kummissjoni hija pass fid-direzzjoni t-tajba. Għal suċċess akbar fil-ġejjieni, is-

sajd irid jiġi rregolat b'mod proattiv u fi sħubija mas-sajjieda u mal-partijiet ikkonċernati l-

oħra kollha. Ir-reġjonalizzazzjoni tal-miżuri tekniċi, fil-qafas it-tajjeb u sakemm il-proċess ta' 

reġjonalizzazzjoni jsegwi objettivi komuni u jkollu l-għan li jissodisfa livelli kurrenti jew 

ogħla tal-impenji ambjentali tal-Unjoni, tipprovdi opportunità għal tali governanza mtejba. 

Sabiex ikun assolutament ċar li l-proċess ta' reġjonalizzazzjoni jrid isir fil-kuntest tal-objettivi 

eżistenti, id-dispożizzjonijiet relatati, speċjalment mad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats 

(id-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE), għandhom jiddaħħlu u jiġu integrati b'mod aktar ċar 

fit-test kollu. 

Barra minn hekk, xi aspetti tal-proposta tal-Kummissjoni jeħtieġu wkoll diċitura mtejba biex 

ikun żgurat aktar li l-approċċ il-ġdid jiffunzjona peress li l-miżuri tekniċi l-ġodda jridu 

jirrispettaw ukoll prinċipji oħra tal-ġestjoni tas-sajd u tal-ambjent tal-Unjoni. L-ewwel nett, il-

politika tas-sajd trid tkun ibbażata fuq ix-xjenza: deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni tar-riżorsi 

naturali komuni tagħna jridu jkunu bbażati fuq dejta kemm jista' jkun eżatta, jibnu fuq l-aqwa 

pariri xjentifiċi disponibbli li jkunu pubbliċi u li jistgħu jiġu rieżaminati, u meta d-dejta tkun 

inaffidabbli jew il-pariri xjentifiċi jkunu inkonklussivi, għandu jiġi applikat l-approċċ 

prekawzjonarju. It-tieni, speċjalment wara l-bidla lejn ġestjoni bbażata fuq ir-riżultati tas-sajd, 

id-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar tal-proposta jridu jkunu 

adattati għal dan l-iskop. L-Istati Membri għandhom jużaw ukoll il-qafas il-ġdid u l-approċċ 

regolatorju proattiv u li jinkludi l-partijiet ikkonċernati biex tinbena "kultura ta' konformità". 

Mill-perspettiva ambjentali, ir-rwol fundamentali tal-qafas tal-miżuri tekniċi l-ġdid għandu 

jkun li tiġi żgurata l-linja bażi korretta għall-miżuri tekniċi u l-kundizzjonijiet tajba li 

skonthom għandha sseħħ ir-reġjonalizzazjoni. Huwa ċar li l-qafas irid ukoll ikun jista' 

jirreaġixxi malajr f'każijiet li fihom id-dejta u l-pariri xjentifiċi juru li jkun qed jiffunzjona 

b'mod subottimali. Bħala tali, il-miżuri tekniċi l-ġodda m'għandhomx jimmiraw biss għal miri 

ġodda, iżda l-miżuri tekniċi għandhom jilħqu l-miri stabbiliti; jekk il-miri ma jintlaħqux, 

allura l-miżuri tekniċi mhumiex it-tajbin. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 
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Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Jeħtieġ li r-regoli eżistenti jiġu 

ssimplifikati għal fehim u aċċettazzjoni 

aħjar mill-operaturi, l-awtoritajiet 

nazzjonali u l-partijiet ikkonċernati. Il-

parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet 

mis-settur għandha titħeġġeġ. Għandha 

tingħata attenzjoni biex l-istandards dwar 

il-konservazzjoni u s-sostenibbiltà ma 

jiddgħajfux. 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Fejn ikun rilevanti, il-miżuri 

tekniċi għandhom japplikaw għall-

industriji tas-sajd rikreattivi li jista' 

jkollhom impatt sinifikanti fuq l-istokkijiet 

tal-ħut u l-ispeċijiet ta' frott tal-baħar bil-

qoxra. 

(6) Il-miżuri tekniċi għandhom 

japplikaw għall-industriji tas-sajd 

rikreattivi li jista' jkollhom impatt 

sinifikanti fuq l-ambjent tal-baħar, l-

istokkijiet tal-ħut u speċijiet oħra. 

 

Emenda   3 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-qbid u l-qtil inċidentali ta' 

speċijiet protetti għandhom jiġu indirizzati 

b'mod komprensiv fis-sajd u fit-tipi ta' 

rkaptu kollha fid-dawl tal-livell strett ta' 

protezzjoni li ngħata lilhom skont id-

Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, il-livell 

ta' vulnerabbiltà għoli tagħhom u l-

obbligu li jiksbu status ambjentali tajjeb 

sal-2020. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex tiġi evalwata l-effettività tal-

miżuri tekniċi, għandhom jiġu stabbiliti 

miri marbutin mal-livelli ta' qabdiet mhux 

mixtieqa; mal-livell fuq il-qabdiet 

aċċessorji ta' speċi sensittivi u mal-ħsara li 

ssir lill-ħabitats ta' qiegħ il-baħar milquta 

ħażin mis-sajd; b'mod li jirriflettu l-

għanijiet tal-PKS, il-leġiżlazzjoni 

ambjentali tal-Unjoni (b'mod partikolari d-

Direttiva tal-Kunsill 92/43 u d-

Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill21), u l-aħjar prassi 

internazzjonali. 

(9) Sabiex tiġi evalwata l-effettività tal-

miżuri tekniċi, għandhom jiġu stabbiliti 

miri marbutin mal-livelli ta' qabdiet mhux 

mixtieqa; mal-livell fuq il-qabdiet 

aċċessorji ta' speċijiet sensittivi u mal-ħsara 

li ssir lill-ħabitats ta' qiegħ il-baħar milquta 

ħażin mis-sajd; b'mod li jirriflettu l-

għanijiet tal-PKS, il-leġiżlazzjoni 

ambjentali tal-Unjoni (b'mod partikolari d-

Direttiva tal-Kunsill 92/43, id-

Direttiva 2009/147/KE u d-

Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill21), u l-aħjar prattiki 

internazzjonali. 

__________________ __________________ 

21 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 

azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 

tal-ilma ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. 

21 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 

azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 

tal-ilma ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Għal ċerti speċijiet ta' ħut rari, 

fosthom ċerti speċi ta' klieb il-baħar u ta' 

raj, saħansitra attività limitata tas-sajd tista' 

tirriżulta f'riskju serju għall-konservazzjoni 

tagħhom. Sabiex jiġu protetti speċijiet bħal 

dawn għandha tiġi introdotta projbizzjoni 

ġenerali tas-sajd għalihom. 

(15) Għal ċerti speċijiet ta' ħut li jkunu 

rari jew li l-karatteristiċi bijoloġiċi 

tagħhom jagħmluhom partikolarment 

vulnerabbli għall-isfruttament żejjed, 

fosthom ċerti speċijiet ta' klieb il-baħar u 

ta' raj, saħansitra attività limitata tas-sajd 

tista' tirriżulta f'riskju serju għall-

konservazzjoni tagħhom. Sabiex jiġu 

protetti speċijiet bħal dawn għandha tiġi 

introdotta projbizzjoni ġenerali tas-sajd 
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għalihom. 

 

Emenda   6 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-prattiki ta' selezzjoni kwalitattiva 

u tat-tħarrib għandhom ikunu pprojbiti 

ħlief f'każijiet fejn jiddaħħlu xi 

eżenzjonijiet mill-obbligu tal-ħatt. 

(22) Il-prattiki ta' selezzjoni kwalitattiva 

u tat-tħarrib għandhom jiġu pprojbiti. It-

tħarrib jista' jkun permess biss f'każijiet 

fejn jiddaħħlu xi eżenzjonijiet mill-obbligu 

tal-ħatt u biss jekk ir-rekwiżiti tal-ġbir tad-

dejta jiġu introdotti flimkien mal-

eżenzjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Fejn ma hemmx miżuri tekniċi fis-

seħħ fil-livell reġjonali għandhom 

japplikaw l-istandards ta' referenza. Dawn 

l-istandards ta' referenza għandhom 

jinkisbu minn miżuri tekniċi eżistenti, u 

dan filwaqt li jitqiesu l-parir tal-STECF u l-

opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati. 

Għandhom jikkonsistu f'daqsijiet tal-malja 

ta' referenza għall-irkaptu rmunkat u għax-

xbieki statiċi, f'daqsijiet minimi ta' 

referenza għall-konservazzjoni, f'żoni 

magħluqa jew ristretti, f'miżuri ta' 

konservazzjoni tan-natura sabiex 

(24) Fejn ma hemmx miżuri tekniċi fis-

seħħ fil-livell reġjonali għandhom 

japplikaw l-istandards ta' referenza. Dawn 

l-istandards ta' referenza għandhom 

jinkisbu minn miżuri tekniċi eżistenti, u 

dan filwaqt li jitqiesu l-parir tal-STECF u l-

opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati. 

Għandhom jikkonsistu f'daqsijiet tal-malja 

ta' referenza għall-irkaptu rmunkat u għax-

xbieki statiċi, f'daqsijiet minimi ta' 

referenza għall-konservazzjoni, f'żoni 

magħluqa jew ristretti, f'miżuri ta' 

konservazzjoni tan-natura sabiex 
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jimmitigaw il-qabdiet aċċessorji ta' 

mammiferi tal-baħar u għasafar tal-baħar 

f'ċerti żoni, u fi kwalunkwe miżura 

speċifika reġjonali oħra li teżisti bħalissa li 

għad hemm bżonnha biex tiżgura li jibqgħu 

jintlaħqu l-objettivi tal-konservazzjoni 

sakemm jiġu stabbiliti miżuri bħal dawn 

permezz tar-reġjonalizzazzjoni. 

jimminimizzaw, u, meta jkun possibbli, 

jeliminaw il-qabdiet aċċessorji ta' 

mammiferi tal-baħar u għasafar tal-baħar 

f'ċerti żoni, u fi kwalunkwe miżura 

speċifika reġjonali oħra li teżisti bħalissa li 

għad hemm bżonnha biex tiżgura li jibqgħu 

jintlaħqu l-objettivi tal-konservazzjoni 

sakemm jiġu stabbiliti miżuri bħal dawn 

permezz tar-reġjonalizzazzjoni. 

 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) L-Istati Membri flimkien mal-

partijiet ikkonċernati jistgħu jiżviluppaw 

rakkomandazzjonijiet konġunti għal miżuri 

tekniċi adegwati li jiddevjaw mill-

istandards ta' referenza skont il-proċess ta' 

reġjonalizzazzjoni stipulat fil-PKS. 

(25) L-Istati Membri, flimkien mal-

partijiet ikkonċernati, għandhom 

jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti 

għal miżuri tekniċi adegwati, skont il-

proċess ta' reġjonalizzazzjoni stipulat fil-

PKS, anki meta ma jkunx hemm pjan 

multiannwali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Miżuri tekniċi reġjonali bħal dawn, 

inkwantu tal-mudelli ta' sfruttament u tal-

protezzjoni ta' speċijiet u ħabitats sensittivi, 

għandhom tal-inqas ikunu ekwivalenti 

għall-istandards ta' referenza. 

(26) Miżuri tekniċi reġjonali bħal dawn 

għandu jkollhom l-għan ta' sostenibbiltà 

ambjentali għolja u, inkwantu tal-mudelli 

ta' sfruttament u tal-protezzjoni ta' speċijiet 

u ħabitats sensittivi, għandhom tal-inqas 

ikunu ekwivalenti għall-istandards ta' 

referenza. L-adozzjoni ta' miżuri tekniċi 

reġjonali għandha tkun ibbażata fuq l-

aħjar pariri xjentifiċi disponibbli. 

 

Emenda   10 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Ir-reġjonalizzazzjoni għandha 

tintuża bħala għodda biex tiġi mħeġġa l-

parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati 

rilevanti kollha, inklużi l-NGOs, u biex 

tingħata s-setgħa lis-sajjieda u l-

involviment tagħhom sabiex b'hekk ikunu 

jistgħu jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Istati Membri, mal-Kunsilli 

Konsultattivi u max-xjentisti, biex joħolqu 

miżuri mfassla apposta li jqisu l-

ispeċifiċitajiet ta' kull żona tas-sajd u 

jissalvagwardjaw il-kundizzjonijiet 

ambjentali tagħhom; 

 

Emenda   11 

Proposta għal regolament 

Premessa 26b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26b) Id-deċiżjonijiet meħuda minn 

gruppi reġjonali tal-Istati Membri taħt ir-

reġjonalizzazzjoni għandhom jissodisfaw 

l-istess standards ta' sorveljanza 

demokratika bħal dawk fl-Istati Membri 

kkonċernati. 

 

Emenda   12 

Proposta għal regolament 

Premessa 27a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) Meta jkun hemm interess ta' 

ġestjoni dirett li jikkonċerna Stat Membru 

wieħed, jistgħu jiġu ppreżentati proposti 

għal miżuri tekniċi individwali, biex jiġu 

mmodifikati miżuri ta' konservazzjoni 

eżistenti, sakemm jiġu kkonsultati l-

Kunsilli Konsultattivi rilevanti. 
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Emenda   13 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Fil-pjanijiet multiannwali, huma u 

jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti 

sabiex jadottaw irkaptu selettiv skont id-

daqs u l-ispeċi u li jvarja mid-daqsijiet tal-

malja ta' referenza, il-gruppi reġjonali tal-

Istati Membri għandhom jiżguraw li rkaptu 

bħal dan ikun tal-inqas iwassal għal 

mudelli ta' selettività simili jew aħjar mill-

irkaptu ta' referenza. 

(28) Huma u jiżviluppaw 

rakkomandazzjonijiet konġunti sabiex 

jadottaw irkaptu selettiv skont id-daqs u l-

ispeċijiet u li jvarja mid-daqsijiet tal-malja 

ta' referenza, il-gruppi reġjonali tal-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li rkaptu bħal 

dan ikun tal-inqas iwassal għal mudelli ta' 

selettività simili jew aħjar mill-irkaptu ta' 

referenza. 

 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Huma u jiżviluppaw 

rakkomandazzjonijiet konġunti sabiex 

jemendaw jew jistabbilixxu żoni magħluqa 

jew żoni ristretti ġodda biex jipproteġu l-

aggregazzjonijiet ta' ħut żgħir u ta' ħut 

riproduttiv, fir-rakkomandazzjonijiet 

konġunti tagħhom il-gruppi reġjonali tal-

Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-

ispeċifikazzjonijiet, il-limitu, it-tul, ir-

restrizzjonijiet tal-irkaptu u l-arranġamenti 

dwar il-kontrolli u l-monitoraġġ. 

(29) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Huma u jiżviluppaw 

rakkomandazzjonijiet konġunti biex fil-

pjanijiet multiannwali jiġu emendati jew 

stabbiliti qisien minimi ta' referenza għall-

(30) Huma u jiżviluppaw 

rakkomandazzjonijiet konġunti biex jiġu 

emendati jew stabbiliti qisien minimi ta' 

referenza għall-konservazzjoni, il-gruppi 
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konservazzjoni, il-gruppi reġjonali tal-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li ma 

jipperikolawx l-objettivi tal-PKS, u dan 

billi jiżguraw li ma tiġi introdotta ebda 

distorsjoni fis-suq u li ma jinħoloq ebda 

suq għal speċijiet iżgħar mid-daqsijiet 

minimi ta' referenza għall-konservazzjoni. 

reġjonali tal-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi tal-PKS, u 

dan billi jiżguraw li l-protezzjoni tal-

ispeċijiet tal-baħar li għadhom qed jikbru 

tiġi rispettata filwaqt li jiżguraw li ma tiġi 

introdotta ebda distorsjoni fis-suq u li ma 

jinħoloq ebda suq għal speċijiet iżgħar 

mid-daqsijiet minimi ta' referenza għall-

konservazzjoni. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Fir-rakkomandazzjonijiet konġunti 

għandu jitħalla lok biex, bħala miżura 

addizzjonali għall-protezzjoni tal-

aggregazzjonijiet ta' ħut li għadu qed jikber 

jew ta' ħut riproduttiv, tiġi żviluppata l-

possibbiltà li jinħolqu żoni li jingħalqu 

f'ħin reali, u dan flimkien ma' 

dispożizzjonijiet dwar meta ż-żona 

tinbidel. Il-kundizzjonijiet biex jiġu 

stabbiliti u mbagħad biex jitneħħew żoni 

bħal dawn, flimkien mal-ftehimiet ta' 

kontroll u ta' monitoraġġ, għandhom jiġu 

definiti fir-rakkomandazzjonijiet konġunti 

rilevanti. 

(31) Fir-rakkomandazzjonijiet konġunti 

għandu jitħalla lok biex, bħala miżura 

addizzjonali għall-protezzjoni tal-

aggregazzjonijiet ta' ħut li għadu qed jikber 

jew ta' ħut riproduttiv jew speċijiet 

sensittivi, tiġi żviluppata l-possibbiltà li 

jinħolqu żoni li jingħalqu f'ħin reali, u dan 

flimkien ma' dispożizzjonijiet dwar meta ż-

żona tinbidel. Il-kundizzjonijiet biex jiġu 

stabbiliti u mbagħad biex jitneħħew żoni 

bħal dawn, flimkien mal-ftehimiet ta' 

kontroll u ta' monitoraġġ, għandhom jiġu 

definiti fir-rakkomandazzjonijiet konġunti 

rilevanti. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Fuq il-bażi ta' valutazzjoni 

xjentifika tal-impatti tal-irkaptu innovattiv, 

evalwata mill-STECF, l-użu ta' dan l-

irkaptu ġdid jew l-estensjoni tal-użu tiegħu, 

bħat-tkarkir b'impuls elettriku, jista' jiġi 

inkluż bħala alternattiva fir-

rakkomandazzjonijiet konġunti tal-gruppi 

reġjonali tal-Istati Membri. L-użu tal-

(32) Fuq il-bażi ta' valutazzjoni 

xjentifika tal-impatti tal-irkaptu innovattiv, 

evalwata mill-STECF, l-użu ta' dan l-

irkaptu ġdid jew l-estensjoni tal-użu tiegħu, 

bħat-tkarkir b'impuls elettriku, jista' jiġi 

inkluż bħala alternattiva fir-

rakkomandazzjonijiet konġunti tal-gruppi 

reġjonali tal-Istati Membri. L-użu tal-
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irkaptu innovattiv ma għandux ikun 

permess fejn valutazzjoni xjentifika turi 

dan se jwassal għal impatti negattivi fuq 

ħabitats sensittivi u speċijiet mhux fil-mira. 

irkaptu innovattiv ma għandux ikun 

permess fejn valutazzjoni xjentifika turi 

dan se jwassal għal impatti diretti jew 

kumulattivi negattivi fuq ħabitats tal-

baħar, speċjalment ħabitats sensittivi, jew 

speċijiet mhux fil-mira. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Sabiex ikunu minimizzati l-qabdiet 

aċċessorji ta' speċijiet sensittivi u l-impatti 

tal-irkaptu fuq il-ħabitats sensittivi, il-

gruppi reġjonali tal-Istati Membri 

għandhom jiżviluppaw miżuri ta' 

mitigazzjoni addizzjonali sabiex inaqqsu l-

impatti tas-sajd fuq l-ispeċi u l-ħabitats 

sensittivi. Fejn l-evidenza xjentifika turi li 

hemm theddida serja għall-istatus ta' 

konservazzjoni ta' speċijiet u ħabitats bħal 

dawn, l-Istati Membri għandhom 

jintroduċu restrizzjonijiet addizzjonali fuq 

il-bini u l-funzjonament ta' ċertu rkaptu jew 

anke jipprojbuh kompletament f'dak ir-

reġjun. B'mod partikolari dispożizzjonijiet 

bħal dawn jistgħu jiġu applikati għall-użu 

tal-għażel tat-tisqif li f'ċerti żoni wassal 

għal qabdiet sinifikanti ta' ċetaċji u 

għasafar tal-baħar. 

(33) Sabiex ikunu minimizzati u, meta 

jkun possibbli, eliminati l-qabdiet 

aċċessorji ta' speċijiet sensittivi u l-impatti 

tal-irkaptu fuq il-ħabitats sensittivi, il-

gruppi reġjonali tal-Istati Membri 

għandhom jiżviluppaw miżuri ta' 

mitigazzjoni addizzjonali sabiex inaqqsu l-

impatti tas-sajd fuq l-ispeċijiet u l-ħabitats 

sensittivi. Fejn l-evidenza xjentifika turi li 

hemm theddida għall-istatus ta' 

konservazzjoni ta' speċijiet u ħabitats bħal 

dawn, l-Istati Membri għandhom 

jintroduċu restrizzjonijiet addizzjonali fuq 

il-bini u l-funzjonament ta' ċertu rkaptu jew 

anke jipprojbuh kompletament f'dak ir-

reġjun. B'mod partikolari dispożizzjonijiet 

bħal dawn jistgħu jiġu applikati għall-użu 

tal-għażel tat-tisqif li f'ċerti żoni wassal 

għal qabdiet sinifikanti ta' ċetaċji u 

għasafar tal-baħar. 

 

Emenda   19 

Proposta għal regolament 

Premessa 38 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(38) Is-setgħa li tadotta atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni biex taġġorna 

l-lista ta' ħut u frott tal-baħar bil-qoxra li 

ma jistax isir sajd għalih; biex taġġorna l-

(38) Is-setgħa li tadotta atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni biex taġġorna 

l-lista ta' ħut u frott tal-baħar bil-qoxra li 

ma jistax isir sajd għalih; biex taġġorna l-
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lista ta' żoni sensittivi fejn is-sajd għandu 

jkun ristrett; biex tadotta miżuri tekniċi 

bħala parti minn pjanijiet multiannwali; u 

biex tadotta miżuri tekniċi bħala parti minn 

pjanijiet ta' skartar temporanji. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

torganizza konsultazzjonijiet adatti matul 

il-ħidma ta' preparazzjoni tagħha, inkluż 

fil-livell tal-esperti. Hi u tħejji u tfassal l-

atti delegati, il-Kummissjoni għandha 

tiżgura li tittrażmetti d-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

b'mod simultanju, adegwat u fil-ħin. 

lista ta' żoni sensittivi fejn is-sajd għandu 

jkun ristrett; biex tadotta miżuri tekniċi 

bħala parti minn pjanijiet multiannwali; u 

biex tadotta miżuri tekniċi bħala parti minn 

pjanijiet ta' skartar temporanji. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

torganizza konsultazzjonijiet adatti matul 

il-ħidma ta' preparazzjoni tagħha, inkluż 

fil-livell tal-esperti u abbażi tal-

valutazzjoni tal-STECF. Hi u tħejji u 

tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura li tittrażmetti d-dokumenti 

rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill b'mod simultanju, adegwat u fil-

ħin. 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri tekniċi kollha adottati għandhom jiddependu fuq il-valutazzjoni pożittiva tal-Kumitat 

Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF). Skont il-PKS, dan il-Kumitat jeżisti biex 

jipprovdi parir xjentifiku siewi. Għalhekk, il-miżuri tekniċi kollha għandhom jiġu vvalutati 

mill-STECF, peress li l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq żoni jew speċijiet mhux fil-mira jista' ma 

jkunx magħruf jew ma jkunx għadu ġie studjat. 

 

Emenda   20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bħala għodod li jappoġġjaw l-

implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-

Sajd (PKS), il-miżuri tekniċi għandhom 

jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PKS 

stipulati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 u b'mod partikolari fil-

paragrafi 2, 3 u 5(a) u (j) ta' dak l-Artikolu. 

1. Bħala għodod li jappoġġjaw l-

implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-

Sajd (PKS), il-miżuri tekniċi għandhom 

jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PKS 

stipulati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 u b'mod partikolari fil-

paragrafi 1, 2, 3 u 5(a), (i) u (j) ta' dak l-

Artikolu. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jottimizzaw il-mudelli ta' 

sfruttament sabiex jipproteġu l-

aggregazzjonijiet ta' speċijiet li għadhom 

qed jikbru jew li huma riproduttivi; 

(a) jiżguraw mudelli ta' sfruttament 

sostenibbli li jiggarantixxu l-

konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u 
jipproteġu daqsijiet u etajiet sensittivi, 

b'mod partikolari l-aggregazzjonijiet ta' 

speċijiet li għadhom qed jikbru jew li huma 

riproduttivi; 

 

Emenda   22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżguraw li l-qabdiet aċċessorji ta' 

speċijiet tal-baħar elenkati fid-

Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE u ta' 

speċijiet sensittivi oħrajn li jirriżultaw mis-

sajd jiġu minimizzati u, fejn possibbli, jiġu 

eliminati b'mod li ma jirrappreżentawx 

theddida għall-istatus ta' konservazzjoni 

ta' dawn l-ispeċijiet; 

(b) jiżguraw li l-qabdiet aċċessorji ta' 

speċijiet tal-baħar elenkati fid-

Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE u ta' 

speċijiet sensittivi oħrajn li jirriżultaw mis-

sajd jiġu minimizzati u, fejn possibbli, jiġu 

eliminati; 

 

Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jiżguraw li l-impatti ambjentali tas-

sajd fuq il-ħabitats tal-baħar jiġu 

minimizzati u, fejn possibbli, jiġu eliminati 

b'mod li ma jirrappreżentawx theddida 

għall-istatus ta' konservazzjoni ta' dawn 

il-ħabitats; 

(c) jiżguraw li l-impatti ambjentali tas-

sajd fuq il-ħabitats tal-baħar jiġu 

minimizzati u, fejn possibbli, jiġu 

eliminati; 

 

Emenda   24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżguraw li l-kriterji previsti għad-

Deskritturi 1, 3, 4 u 6, stipulati fil-Parti B 

tal-Anness tad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2010/477/UE, jiġu 

ssodisfati. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-miżuri tekniċi huma maħsuba 

biex jilħqu l-miri li ġejjin: 

1. Il-miżuri tekniċi għandhom jilħqu 

l-miri li ġejjin: 

 

Emenda   26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jiżguraw li l-qabdiet ta' speċi tal-

baħar iżgħar mill-qisien minimi ta' 

referenza għall-konservazzjoni ma jaqbżux 

il-5% tal-volum skont l-Artikolu 2(2) u l-

Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013. 

(a) jiżguraw li l-qabdiet ta' speċijiet tal-

baħar iżgħar mill-qisien minimi ta' 

referenza għall-konservazzjoni ma jaqbżux 

il-volum kif stabbilit mir-

rakkomandazzjonijiet konġunti tal-gruppi 

reġjonali tal-Istati Membri u jkunu 

konsistenti mal-pjanijiet ta' rimi, filwaqt li 

jenħtieġ li titqies il-varjabbiltà fost l-

ispeċijiet ta' ħut u l-irkaptu tal-ħut. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżguraw li l-qabdiet aċċessorji ta' 

mammiferi tal-baħar, rettili tal-baħar, 

għasafar tal-baħar u speċi oħrajn mhux 

sfruttati kummerċjalment ma jaqbżux il-

(b) jiżguraw li l-qabdiet aċċessorji ta' 

mammiferi tal-baħar, rettili tal-baħar, 

għasafar tal-baħar u speċijiet oħrajn mhux 

sfruttati kummerċjalment ma jaqbżux il-
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livelli stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

u fi ftehimiet internazzjonali. 

livelli stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

u fi ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 

tali qabdiet aċċessorji jiġu eliminati 

progressivament; 

 

Emenda   28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jiżguraw li l-impatti ambjentali tal-

attivitajiet tas-sajd fuq il-ħabitats ta' qiegħ 

il-baħar ma jaqbżux il-livelli meħtieġa għal 

status ambjentali tajjeb fil-każ ta' kull tip 

ta' ħabitat ivvalutat fil-qafas tad-

Direttiva 2008/56/KE, f'kull reġjun jew 

sottoreġjun tal-baħar, b'rabta kemm mal-

kwalità tal-ħabitat u kemm mad-daqs tal-

ispazju li l-livelli meħtieġa jridu jinkisbu 

fih. 

(c) jiżguraw li l-impatti ambjentali tal-

attivitajiet tas-sajd fuq il-ħabitats tal-

baħar, inklużi l-ħabitats sensittivi ta' qiegħ 

il-baħar, jiġu minimizzati u jinżammu taħt 

il-livelli meħtieġa għal status ambjentali 

tajjeb, b'mod partikolari fil-każ ta' kull tip 

ta' ħabitat ivvalutat fil-qafas tad-

Direttiva 2008/56/KE, f'kull reġjun jew 

sottoreġjun tal-baħar, b'rabta kemm mal-

kwalità tal-ħabitat u kemm mad-daqs tal-

ispazju li l-livelli meħtieġa jridu jinkisbu 

fih bil-għan li jiġi żgurat li l-kriterji 

previsti fid-Deskrittur 6, stipulati fil-

Parti B tal-Anness tad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2010/477/UE, jiġu 

ssodisfati; 

 

Emenda   29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiżguraw li l-qabdiet aċċessorji ta' 

ħut mhux mixtieq jiġi eliminat 

progressivament u gradwalment bil-għan 

li jiġi żgurat li l-kriterji previsti fid-

Deskritturi 1, 3 u 4, stipulati fil-Parti B 

tal-Anness tad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2010/477/UE, jiġu 

ssodisfati. 
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Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "mudell ta' sfruttament" tfisser kif 

il-pressjoni tas-sajd hija distribwita fil-

profil tal-età ta' stokk partikolari; 

(1) "mudell ta' sfruttament" tfisser kif 

il-pressjoni tas-sajd hija distribwita fil-

profil tal-età u tad-daqs ta' stokk 

partikolari; 

 

Emenda   31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) "sajd selettiv" tirreferi għal meta 

metodu tas-sajd, tul l-attività tas-sajd, 

jimmira u jaqbad ħut jew frott tal-baħar bil-

qoxra skont id-daqs u t-tip ta' speċi, u fl-

istess ħin ma jaqbadx l-ispeċi li mhumiex 

fil-mira jew inkella jerġà jeħlishom bla ma 

jiġrilhom xejn; 

(3) "sajd selettiv" tirreferi għal meta 

metodu tas-sajd, tul l-attività tas-sajd, 

jimmira u jaqbad ħut jew frott tal-baħar bil-

qoxra skont id-daqs u t-tip ta' speċi, u fl-

istess ħin ma jaqbadx l-ispeċijiet li 

mhumiex fil-mira u ħut li għadu qed 

jikber ta' speċijiet regolati jew inkella 

jerġà jeħlishom bla ma jiġrilhom xejn; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) "stat ta' konservazzjoni ta' ħabitat 

naturali" tfisser l-istat ta' konservazzjoni 

ta' ħabitat naturali kif definit fil-punt (e) 

tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 92/43/KEE; 

 

Emenda   33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) "sajd rikreattiv" tfisser attivitajiet 

ta' sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw 

riżorsi akkwatiċi ħajjin għar-rikreazzjoni, 

it-turiżmu jew l-isport; 

(9) "sajd rikreattiv" tfisser attivitajiet 

ta' sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw 

riżorsi bijoloġiċi ħajjin għar-rikreazzjoni, 

it-turiżmu jew l-isport; 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) "Kunsilli Konsultattivi" tfisser 

gruppi ta' partijiet ikkonċernati stabbiliti 

fil-qafas tal-PKS sabiex jippromwovu r-

rappreżentazzjoni bilanċjata tal-partijiet 

ikkonċernati kollha u sabiex 

jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 

tal-PKS; 

(10) "Kunsilli Konsultattivi" tfisser 

gruppi ta' partijiet ikkonċernati stabbiliti 

fil-qafas tal-PKS b'konformità mal-

Artikoli 43 sa 45 u r-rappreżentanza tal-

partijiet ikkonċernati b'konformità mal-

Anness III tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 sabiex jikkontribwixxu 

biex jintlaħqu l-objettivi tal-PKS; 

Ġustifikazzjoni 

Il-kompożizzjoni tal-Kunsilli Konsultattivi għandha tirrispetta l-bilanċ ta' rappreżentanza 

stabbilit fil-PKS. 

 

Emenda   35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 42 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) "selezzjoni kwalitattiva" tfisser il-

prattika li jiġi skartat ħut bi prezz baxx li 

huwa soġġett għal limiti tal-qbid, anke jekk 

dan seta' jinħatt legalment, sabiex ikun 

immassimizzat il-valur ekonomiku jew 

monetarju totali tal-ħut li jinġab lura l-port. 

(42) "selezzjoni kwalitattiva" tfisser il-

prattika, li jiġi skartat ħut bi prezz baxx li 

huwa soġġett għal limiti tal-qbid, anke jekk 

dan kellu jinħatt legalment, sabiex ikun 

immassimizzat il-valur ekonomiku jew 

monetarju totali tal-ħut li jinġab lura l-port. 

Ġustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-prattika tas-selezzjoni kwalitattiva, ir-rimi tal-ħut hija għażla ekonomika li ta' 

spiss ikollha effetti tremendi fuq xi speċijiet, peress li r-rata ta' sopravivenza tvarja skont l-

ispeċijiet u ż-żmien imqatta' abbord. Il-prinċipju li jirregola l-prattika għandu jkun dak li 
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jinvolvi l-ħatt tal-ħut u mhux approċċ flessibbli bbażat fuq fatturi ekonomiċi. 

 

Emenda   36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a.  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-

Artikolu 2, dan l-Artikolu għandu 

japplika għall-ilmijiet tal-ibħra miftuħa u 

għall-ilmijiet tal-pajjiżi terzi. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fejn l-aħjar parir xjentifiku 

disponibbli juri li hemm bżonn emenda fil-

lista fl-Anness I billi jiżdiedu speċijiet 

ġodda li jeħtieġu l-protezzjoni, il-

Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta emendi bħal dawn permezz ta' atti 

delegati skont l-Artikolu 32. 

4. Fejn l-aħjar parir xjentifiku 

disponibbli juri li hemm bżonn emenda fil-

lista fl-Anness I, il-Kummissjoni għandu 

jkollha s-setgħa tadotta emendi bħal dawn 

permezz ta' atti delegati skont l-

Artikolu 32. 

Ġustifikazzjoni 

Il-lista għandha tkun soġġetta għal emenda mhux biss meta speċi ġdida teħtieġ protezzjoni, 

iżda anke pereżempju jekk speċi teħtieġ protezzjoni f'żona oħra addizzjonali, jew inkella jekk 

speċi ma tkunx teħtieġ protezzjoni aktar. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-miżuri adottati skont il-

paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandhom 

jimmiraw li jilħqu l-mira stipulata fl-

Artikolu 4(1)(b). 

5. Il-miżuri adottati skont il-

paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandhom 

jimmiraw li jilħqu l-mira stipulata fil-

punti (b) u (ca) tal-Artikolu 4(1). 
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Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta jinqabdu inċidentalment, l-

ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma 

għandhiex issirilhom ħsara u għandhom 

jintefgħu l-baħar immedjatament. 

2. Meta jinqabdu inċidentalment, l-

ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma 

għandhiex issirilhom ħsara u għandhom 

jintefgħu l-baħar immedjatament. Għall-

ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-

operaturi tal-bastimenti tas-sajd 

għandhom jiddokumentaw u jittrażmettu 

lill-awtoritajiet rilevanti l-informazzjoni 

dwar eżemplari maqbuda inċidentalment 

u meħlusa skont id-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2016/1251a. 

 __________________ 

 1a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni (UE) 2016/1701 tad-

19 ta' Awwissu 2016 li tistabbilixxi r-

regoli dwar il-format għall-preżentazzjoni 

tal-pjanijiet ta' ħidma għall-ġbir tad-dejta 

fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura 

(notifikata bid-dokument C(2016) 5304) 

ĠU L 260, 27.09.2016, p. 153. 

Ġustifikazzjoni 

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 dwar il-ġbir tad-dejta 

tiddikjara li l-qabdiet aċċessorji ta' speċijiet sensittivi jistgħu jiġu dokumentati fil-ġurnali ta' 

abbord tas-sajd. Barra minn hekk, is-sajjieda sikwit jaħdmu max-xjentisti biex jipprovdulhom 

eżemplari mejta. Dan huwa kontribut importanti li s-sajjieda jagħtu għat-titjib tal-għarfien ta' 

dawn l-ispeċijiet. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Minkejja dak li hemm fil-

paragrafi 1 u 2, iż-żamma abbord, it-

3. Minkejja dak li hemm fil-

paragrafi 1 u 2, iż-żamma abbord, it-
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trasbord u l-ħatt ta' eżemplari ta' speċi tal-

baħar imsemmija fil-paragrafu 1 li jkunu 

nqabdu inċidentalment, għandhom ikunu 

awtorizzati sakemm din l-attività tibqa' 

meħtieġa biex tiżgura assistenza fl-irkupru 

tal-annimali individwali u sakemm l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti 

kkonċernati jkunu ġew infurmati b'kollox 

minn qabel. 

trasbord u l-ħatt ta' eżemplari ta' speċi tal-

baħar imsemmija fil-paragrafu 1 li jkunu 

nqabdu inċidentalment, għandhom ikunu 

awtorizzati sakemm din l-attività tibqa' 

meħtieġa biex tiżgura assistenza fl-irkupru 

tal-annimali individwali, jew l-eżemplar 

ikun mejjet u għalhekk jista' jintuża għal 

skopijiet xjentifiċi. L-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti kkonċernati 

għandhom jiġu infurmati b'kollox. 

Ġustifikazzjoni 

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 dwar il-ġbir tad-dejta 

tiddikjara li l-qabdiet aċċessorji ta' speċijiet sensittivi jistgħu jiġu dokumentati fil-ġurnali ta' 

abbord tas-sajd. Barra minn hekk, is-sajjieda sikwit jaħdmu max-xjentisti biex jipprovdulhom 

eżemplari mejta. Dan huwa kontribut importanti li s-sajjieda jagħtu għat-titjib tal-għarfien ta' 

dawn l-ispeċijiet. 

 

Emenda   41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Stat Membru, abbażi tal-aħjar parir 

xjentifiku disponibbli u għal bastimenti li 

jtajru l-bandiera tiegħu, jista' jqiegħed fis-

seħħ miżuri ta' mitigazzjoni jew 

restrizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti rkapti 

skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19 

tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

Miżuri bħal dawn għandhom 

jimminimizzaw u, fejn possibbli, jeliminaw 

il-qabdiet tal-ispeċi imsemmija fil-

paragrafu 1 u għandhom ikunu kompatibbli 

mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2 tar-

Regolament (UE) 1380/2013 u jkunu mill-

anqas stretti daqs miżuri tekniċi applikabbli 

skont il-liġi tal-Unjoni. 

4. Stat Membru, abbażi tal-aħjar parir 

xjentifiku disponibbli u għal bastimenti li 

jtajru l-bandiera tiegħu, jista' jqiegħed fis-

seħħ miżuri ta' mitigazzjoni jew 

restrizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti rkapti 

skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19 

tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

Miżuri bħal dawn għandhom 

jimminimizzaw u, fejn possibbli, jeliminaw 

il-qabdiet tal-ispeċijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 jew speċijiet oħra maqbuda 

inċidentalment u għandhom ikunu 

kompatibbli mal-objettivi stipulati fl-

Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 1380/2013 

u jkunu mill-anqas stretti daqs miżuri 

tekniċi applikabbli skont il-liġi tal-Unjoni. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandu jkun ipprojbit li jintuża l-

irkaptu speċifikat fl-Anness II fiż-żoni 

rilevanti stipulati f'dak l-Anness. 

1. Għandu jkun ipprojbit li jintuża l-

irkaptu speċifikat fl-Anness II fiż-żoni 

rilevanti stipulati f'dak l-Anness. Għal żoni 

speċjali ta' konservazzjoni skont id-

Direttiva 92/43/KEE u żoni ta' protezzjoni 

speċjali skont id-Direttiva 2009/147/KE, l-

użu ta' rkaptu jista' jsir biss skont l-

Artikolu 6(2) u 6(3) tad-

Direttiva 92/43/KEE. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jiżguraw il-protezzjoni tal-ħut li 

għadu qed jikber ta' speċijiet tal-baħar 

skont l-Artikolu 15(11) u 15(12) tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013; 

(a) jiżguraw il-protezzjoni tal-ħut li 

għadu qed jikber ta' speċijiet tal-baħar biex 

il-biċċa l-kbira tal-ħut maqbud ikun laħaq 

l-età riproduttiva qabel ma jinqabad u 

skont l-Artikolu 15(11) u 15(12) tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013; 

 

Emenda   44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-paragrafu 1 ma għandux 

japplika għal qabdiet ta' speċi li huma 

eżentati mill-applikazzjoni tal-obbligu tal-

ħatt skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament 

(UE) Nru 1380/2013.. 

2. Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafu 1, it-tħarrib jista' japplika għal 

qabdiet ta' speċijiet li huma eżentati mill-

applikazzjoni tal-obbligu tal-ħatt skont l-

Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013. 

Ġustifikazzjoni 

Fit-tħarrib, it-tqassim diġà jsir fl-ilma. Għalhekk, dan huwa konformi mal-intenzjoni tal-

eżenzjonijiet tal-obbligu ta' ħatt f'każijiet fejn ġew ippruvati rati għolja ta' sopravivenza. Is-

selezzjoni kwalitattiva hija għażla ekonomika għall-iskartar tal-ħut bi prezz baxx li jkun diġà 

abbord. Din il-prattika jista' jkollha effetti tremendi fuq l-ispeċijiet differenti skont il-
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kapaċitajiet ta' sopravivenza tagħhom, għalhekk, għandu jittieħed approċċ differenti li 

jikkonċerna l-obbligi ta' ħatt ta' dawn iż-żewġ prattiki. 

 

Emenda   45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Speċijiet mhux soġġetti għal limiti tal-qbid Qbid ta' speċijiet mhux mixtieqa mhux 

soġġetti għal limiti tal-qbid. 

 

Emenda   46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Skont il-proċedura stipulata fl-

Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 l-Istati Membri jistgħu 

jibagħtu rakkomandazzjonijiet konġunti li 

jiddefinixxu miżuri tekniċi adegwati fil-

livell reġjonali li jiddevjaw mill-miżuri 

stipulati fil-paragrafu 1. 

2. Skont il-proċedura stipulata fl-

Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013 l-Istati Membri jistgħu 

jibagħtu rakkomandazzjonijiet konġunti li 

jiddefinixxu miżuri tekniċi adegwati fil-

livell reġjonali li jiddevjaw mill-miżuri 

stipulati fil-paragrafu 1. Meta jagħmlu 

dan, l-Istati Membri għandu jkollhom l-

għan li jinvolvu l-partijiet ikkonċernati 

rilevanti kollha sa fejn ikun possibbli. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-miżuri tekniċi rakkomandati 

skont il-paragrafu 2 għandhom tal-inqas 

ikunu ekwivalenti, inkwantu tal-mudelli ta' 

sfruttament u tal-livell ta' protezzjoni 

provduta għal speċijiet u ħabitats sensittivi, 

daqs dawk il-miżuri msemmija fil-

paragrafu 1. 

3. Il-miżuri tekniċi rakkomandati 

skont il-paragrafu 2 għandhom jimmiraw 

għal sostenibbiltà ambjentali għolja u 

għandhom tal-inqas ikunu ekwivalenti, 

inkwantu tal-mudelli ta' sfruttament u tal-

livell ta' protezzjoni provduta għal speċijiet 

u ħabitats sensittivi, daqs dawk il-miżuri 

msemmija fil-paragrafu 1. 
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Emenda   48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Miżuri reġjonali fil-pjanijiet multiannwali Miżuri tekniċi fil-kuntest tar-

reġjonalizzazzjoni 

 

Emenda   49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tistabbilixxi miżuri tekniċi fil-

livell reġjonali bil-għan li jinkisbu objettivi 

ta' pjanijiet multiannwali msemmija fl-

Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013. Miżuri bħal dawn 

għandhom ikunu stabbiliti permezz ta' atti 

delegati adottati skont l-Artikolu 32 ta' dan 

ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tistabbilixxi miżuri tekniċi fil-

livell reġjonali bil-għan li jinkisbu objettivi 

ta' pjanijiet multiannwali msemmija fl-

Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) 

Nru 1380/2013. Miżuri bħal dawn 

għandhom ikunu stabbiliti permezz ta' atti 

delegati adottati skont l-Artikolu 32 ta' dan 

ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

Minkejja l-Artikolu 18(1) u (3) tar-

Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-

Kummissjoni tista' tadotta tali atti delegati 

anke fin-nuqqas ta' rakkomandazzjoni 

konġunta msemmija fih. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn l-Istati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti għall-

istabbiliment ta' miżuri tekniċi kif 

imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom 

jipprovdu evidenza xjentifika sabiex 

5. Fejn l-Istati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti għall-

istabbiliment ta' miżuri tekniċi kif 

imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom 

jipprovdu evidenza xjentifika sabiex 
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jappoġġjaw l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri. jappoġġjaw l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri. 

L-evidenza xjentifika għandha tkun 

pubblikament disponibbli sa mhux aktar 

tard minn meta r-rakkomandazzjoni 

konġunta tiġi trażmessa lill-Kummissjoni. 

 

Emenda   51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-

STECF jivvaluta r-rakkomandazzjonijiet 

konġunti msemmija fil-paragrafu 5. 

6. Il-Kummissjoni għandha titlob lill-

STECF jivvaluta r-rakkomandazzjonijiet 

konġunti msemmija fil-paragrafu 5. 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) m'għandhiex 

tkun fakultattiva. Skont il-PKS, dan il-Kumitat jeżisti biex jipprovdi parir xjentifiku siewi. 

Għalhekk, ir-rakkomandazzjonijiet konġunti li jistabbilixxu miżuri tekniċi għandhom jiġu 

dejjem ivvalutati mill-STECF, peress li l-impatt ta' dawk il-miżuri fuq żoni jew speċijiet mhux 

fil-mira jista' ma jkunx ġie studjat b'mod olistiku. 

 

Emenda   52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. L-adozzjoni tal-miżuri tekniċi, 

skont il-paragrafi 1 u 2, għandha 

tiddependi fuq valutazzjoni pożittiva mill-

STECF. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rakkomandazzjonijiet kollha li jemendaw, jissupplimentaw jew jidderogaw mill-miżuri 

eżistenti għandhom jiġu vvalutati b'mod xjentifiku mill-STECF, peress li l-impatt ta' dawk il-

miżuri fuq żoni jew speċijiet mhux fil-mira jista' ma jkunx għadu ġie magħruf jew studjat 

b'mod olistiku. Dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati biss meta l-valutazzjoni tkun pożittiva. 
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Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta Stati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-

Artikolu 19 sabiex jemendaw jew 

jistabbilixxu daqsijiet minimi ta' referenza 

għall-konservazzjoni mniżżla fil-Parti A 

tal-Annessi V sa X dawn għandhom 

jirrispettaw l-objettiv li tkun żgurata l-

protezzjoni ta' speċijiet tal-baħar li 

għadhom qed jikbru. 

1. Meta Stati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-

Artikolu 19 sabiex jemendaw jew 

jistabbilixxu daqsijiet minimi ta' referenza 

għall-konservazzjoni mniżżla fil-Parti A 

tal-Annessi V sa X dawn għandhom 

jirrispettaw l-objettiv li tkun żgurata l-

protezzjoni ta' speċijiet tal-baħar li 

għadhom qed jikbru. Ir-

rakkomandazzjonijiet konġunti 

għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar 

evidenza xjentifika disponibbli u 

għandhom jieħdu kont tar-raġunijiet 

bijoloġiċi, b'mod partikolari d-daqs tal-

maturità tal-ispeċijiet. Ir-

rakkomandazzjonijiet konġunti 

m'għandhomx jippreġudikaw il-kontroll u 

l-infurzar tad-dispożizzjonijiet relatati 

mal-ħatt l-art u l-kummerċjalizzazzjoni 

tal-prodotti tal-ħut. 

 

Emenda   54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jressqu rakkomandazzjonijiet 

konġunti skont l-Artikolu 19 sabiex ikun 

hemm il-possibbiltà li jinħolqu żoni li 

jingħalqu f'ħin reali, flimkien ma' 

dispożizzjonijiet dwar meta ż-żona 

tinbidel, bil-għan li jiżguraw il-protezzjoni 

tal-aggregazzjonijiet li għadhom qed jikbru 

jew riproduttivi ta' ħut jew frott tal-baħar 

bil-qoxra , l-Istati Membri għandhom 

jinkludu l-elementi li ġejjin: 

Meta jressqu rakkomandazzjonijiet 

konġunti skont l-Artikolu 19 sabiex ikun 

hemm il-possibbiltà li jinħolqu żoni li 

jingħalqu f'ħin reali, flimkien ma' 

dispożizzjonijiet dwar meta ż-żona 

tinbidel, bil-għan li jiżguraw il-protezzjoni 

tal-aggregazzjonijiet li għadhom qed jikbru 

jew riproduttivi ta' ħut jew frott tal-baħar 

bil-qoxra jew speċijiet sensittivi, l-Istati 

Membri għandhom jinkludu l-elementi li 

ġejjin: 
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Ġustifikazzjoni 

L-ispeċijiet sensittivi kif definiti fl-Artikolu 6(7) huma speċijiet li l-protezzjoni tagħhom hija 

meħtieġa biex jinkiseb status ambjentali tajjeb skont id-Direttiva 2008/56/KE. Iż-żoni li 

jingħalqu f'ħin reali għandhom ikunu wkoll għażla għall-protezzjoni ta' dawk l-ispeċijiet. 

 

Emenda   55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta l-Istati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-

Artikolu 19 sabiex jippermettu l-użu jew 

jestendu l-użu ta' rkaptu innovattiv inkluż 

it-tkarkir bl-impuls elettriku kif deskritt 

f'Parti E tal-Anness V fi ħdan baċir tal-

baħar speċifiku, dawn għandhom jipprovdu 

valutazzjoni tal-impatti probabbli tal-użu 

ta' rkaptu bħal dan fuq l-ispeċijiet fil-mira 

u fuq speċijiet u ħabitats sensittivi. 

1. Meta l-Istati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-

Artikolu 19 sabiex jippermettu l-użu jew 

jestendu l-użu ta' rkaptu innovattiv inkluż 

it-tkarkir bl-impuls elettriku kif deskritt 

f'Parti E tal-Anness V fi ħdan baċir tal-

baħar speċifiku, dawn għandhom jipprovdu 

valutazzjoni tal-impatti probabbli tal-użu 

ta' rkaptu bħal dan fuq l-ispeċijiet fil-mira, 

fuq speċijiet oħra fl-ekosistema u fuq 

ħabitats. Tali valutazzjoni għandha tkun 

ibbażata fuq l-użu tal-irkaptu innovattiv 

matul perjodu ta' prova li għandu jkun 

limitat għal mhux aktar minn 5 % tal-

bastimenti li attwalment jinsabu f'dak il-

mestier għal perjodu ta' mill-inqas 

sentejn. 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-użu ta' rkaptu innovattiv ma 

għandux ikun permess fejn dawn il-

valutazzjonijiet juru li l-użu tiegħu se 

jwassal għal impatti negattivi fuq ħabitats 

sensittivi u speċi mhux fil-mira. 

3. L-użu ta' rkaptu innovattiv ma 

għandux ikun permess fejn dawn il-

valutazzjonijiet juru li l-użu tiegħu se 

jwassal għal impatti negattivi diretti jew 

kumulattivi fuq ħabitats tal-baħar, inklużi 

ħabitats sensittivi jew speċijiet mhux fil-

mira. 

Emenda   57 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 

għandhom jimmiraw li jilħqu l-objettivi 

stipulati fl-Artikolu 3 u b'mod partikolari 

dawk dwar il-protezzjoni tal-

aggregazzjonijiet li għadhom qed jikbru 

jew riproduttivi ta' ħut jewfrott tal-baħar 

bil-qoxra. 

2. Il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 

għandhom jimmiraw li jilħqu l-objettivi 

stipulati fl-Artikolu 3 u b'mod partikolari 

dawk dwar il-protezzjoni tal-

aggregazzjonijiet li għadhom qed jikbru 

jew riproduttivi ta' ħut jew speċijiet ta' frott 

tal-baħar bil-qoxra. Tal-inqas, dawn 

għandhom ikunu stretti daqs il-miżuri 

tekniċi applikabbli skont il-liġi tal-Unjoni. 
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