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Akkwakultura: użu ta' speċi eżotiċi u assenti lokalment * 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-

Kunsill dwar l-użu ta' speċi eżotiċi u assenti lokalment fl-akkwakultura (COM(2006)0154 

– C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS)) 

 

(Proċedura ta' konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0154)1, 

– wara li kkunsidra Artikolu 37 tat-Trattat KE, li bis-saħħa tiegħu ġie kkonsultat mill-

Kunsill (C6-0137/2006), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0331/2006), 

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta f'dan is-sens, skond l-

Artikolu 250(2) tat-Trattat KE; 

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 

mill-Parlament; 

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-intenzjoni li jemenda il-

proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jinforma lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-

pożizzjoni tal-Parlament.  

Test propost mill-Kummissjoni 
 

Emendi mill-Parlament 

Emenda 1 

Premessa 5 a (ġdida) 

 (5a) L-Akwakultura mhix l-uniku sors ta' 

tkattir potenzjali ta' speċi eżotiċi fil-mezz 

akwatiku. Attivitajiet oħrajn, bħal, inter 

alia, l-użu ta' saborra ta' l-ilma u l-

kummerċ fil-ħut ornamentali, x'aktarx 

huma aktar sinifikanti f'termini tar-riskju 

                                                 
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU. 



ambjentali u jirrikjedu miżuri speċjali ta' 

mmaniġjar. Strateġiji komprensivi 

għandhom ikunu żviluppati biex il-

problema ta' speċi eżotiċi tiġi ttrattata 

b'mod integrat. Madankollu, sakemm 

strateġija bħal din tiġi implimentata, 

huwa xieraq li jiġu adottati miżuri 

settorjali bħal dawk proposti f'dan ir-

Regolament. 

Emenda 2 

Premessa 5 b (ġdida) 

 (5b) Strateġiji speċifiċi għandhom jiġu 

żviluppati bħala tweġiba għall-

introduzzjoni ta' speċi ġenetikament 

modifikati fis-settur tat-trobbija tal-ħut ta' 

l-UE u biex jiġi kkontrollat il-moviment ta' 

bajd fertilizzat. 

Emenda 3 

Premessa 8 a (ġdida) 

 (8a) Għandu jitqies li normalment 

movimenti ta' speċi eżotiċi jew assenti 

lokalment li għandhom jinżammu 

f'faċilitajiet ta' l-akwakultura magħluqa li 

huma sikuri u li jippreżentaw riskju żgħir 

ħafna ta' ħrib m'għandhomx ikunu 

suġġett għal kwalunkwe evalwazzjoni 

minn qabel tar-riskju ambjentali. 

 

Emenda 4 

Premessa 9 a (ġdida) 

 (9a) Xi speċi eżotiċi ilhom jintużaw b'mod 

komuni fl-akwakultura u l-esperjenza 

wriet li l-periklu ambjentali marbut ma' 

dan l-użu huwa minimali. L-attivitajiet 

marbutin ma' dan l-użu għandhom 

għalhekk jibbenefikaw minn trattament 

differenzjali li jiffaċilita l-iżvilupp 

tagħhom mingħajr ma jkun hemm piż 

amministrattiv addizzjonali. 

 



Emenda 5 

Premessa 9 b (ġdida) 

 (9b) Għandu jkun hemm perjodu ta' 

transizzjoni xieraq bejn id-dħul fis-seħħ u 

l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, fil-

kuntest ta' implikazzjonijiet finanzjarji u 

istituzzjonali għall-partijiet ikkonċernati. 

 
 

Emenda 6 
Artikolu 2, paragrafu 4 a (ġdid) 

 4a. Meta jiġi applikat dan ir-Regolament 

għandu jitqies il-fatt li faċilitajiet ta' l-

akwakultura magħluqa, kif stipulati fl-

Artikolu 3, punt 3, jippreżentaw riskju 

anqas ta' ħrib. 

Emenda 7 

Artikolu 2, paragrafu 5 a (ġdid) 

 Dan ir-Regolament, barra mill-Artikoli 3 

u 4, m'għandux japplika għal speċijiet li 

ntużaw b;mod komuni fl-akwakultura 

għal aktar minn 30 sena u li l-ħrib 

tagħhom fil-mitfuħ ġie ppruvat li ma 

jippreżentax periklu ambjentali. 

 Il-Kummissjoni, skond il-proċedura 

stipulata fl-Artikolu 30(3) tar-Regolament 

(KE) Nru 2371/2002 u fuq il-bażi tal-

konoxxenza xjentifika, għandha 

tistabbilixxi l-lista ta' dawn l-ispeċi qabel 

id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 8 

Artikolu 5 

L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw l-

awtorità kompetenti responsabbli sabiex 

jiżguraw konformità mar-rekwiżiti ta' dan 

ir-Regolament ('l-awtorità kompetenti'). 

Kull awtorità kompetenti għandha taħtar 

kumitat konsultattiv sabiex jgħina, u dan 

għandu jinkludi esperti bijoloġiċi u 

ekoloġiċi ('il-kumitat konsultattiv'). 

L-Istati Membri għandhom jinnominaw 

lill-awtorità kompetenti responsabbli 

sabiex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti 

ta' dan ir-Regolament ('l-awtorità 

kompetenti'). Kull awtorità kompetenti 

għandha taħtar kumitat konsultattiv sabiex 

jgħinha, u dan għandu jinkludi esperti 

bijoloġiċi u ekoloġiċi ('il-kumitat 

konsultattiv'). Fejn il-kompetenza rigward 

l-immaniġġjar ta' attivitajiet ta' l-



akwakultura ġiet delegata lil korpi 

reġjonali jew subreġjonali, dawn l-

awtoritajiet kompetenti u l-kumitati 

konsultattivi jistgħu jkunu nominati minn 

dawk il-korpi reġjonali jew subreġjonali. 

 

Emenda 9 

Artikolu 6, paragrafu 1 

1. Kwalunkwe persuna li biħsiebha 

tintroduċi jew tittrażloka organiżmu 

akkwatiku għandha tapplika għal permess 

mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 

li jirċievi. Jistgħu jitressqu 

applikazzjonijiet għal movimenti multipli li 

għandhom iseħħu matul perjodu li mhux 

itwal minn ħames snin. 

1. Kwalunkwe persuna li biħsiebha 

tintroduċi jew tittrażloka organiżmu 

akkwatiku għandha tapplika għal permess 

mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 

li jirċievi. Jistgħu jitressqu 

applikazzjonijiet għal movimenti multipli li 

għandhom iseħħu matul perjodu li mhux 

itwal minn seba' snin. 

 

Emenda 10 

Artikolu 10, paragrafu 1 

1. L-applikant għandu jkun infurmat bil-

miktub dwar id-deċiżjoni li jinħareġ jew li 

jiġi rrifjutat permess fi żmien raġjonevoli u 

jkun xi jkun il-każ mhux aktar tard minn 

sena wara d-data ta' preżentazzjoni ta' l-

applikazzjoni. 

1. L-applikant għandu jkun infurmat bil-

miktub dwar id-deċiżjoni li jinħareġ jew li 

jiġi rrifjutat permess fi żmien raġonevoli u 

jkun xi jkun il-każ mhux aktar tard minn 

sitt xhur wara d-data ta' preżentazzjoni ta' 

l-applikazzjoni. 

Emenda 11 

Artikolu 12 

L-Awtorità Kompetenti tista' fi kwalunkwe 

ħin, tirtira l-permess jekk iseħħu 

avvenimenti b'effetti negattivi fuq l-ambjent 

jew fuq il-popolazzjonijiet endemiċi. 

L-Awtorità Kompetenti tista' fi kwalunkwe 

ħin, tirtira l-permess jekk iseħħu 

avvenimenti b'effetti negattivi fuq l-ambjent 

jew fuq il-popolazzjonijiet endemiċi. 

Kwalunkwe rtirar ta' permess għandu jkun 

ġustifikat fuq il-bażi ta' raġunijiet 

xjentifiċi. 

Emenda 12 

Artikolu 25, paragrafu 1 a (ġdid) 

 Għandu japplika minn...* 

 ____________________ 

* Tnax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ 

tiegħu. 

 


