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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-Politika Komuni tas-Sajd tal-Unjoni Ewropea (PKS) 
huwa li jkunu stabbiliti miżuri ta' konservazzjoni biex ikun żgurat li l-istokkijiet tal-ħut qed 
ikunu esplojtjati fuq bażi ambjentalment sostenibbli. Madankollu, kif juri l-istat attwali tal-
istokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-UE, il-livelli ta' esplojtazzjoni kienu għolja wisq. Tletin fil-
mija ta' dawn l-istokkijiet evalwati issa huma barra mil-limiti bijoloġiċi sikuri, u 88% tant qed 
isir sajd intensiv tagħhom li l-qabdiet qed jonqsu fid-daqs. Ix-xjentisti jwissu li l-kwantità ta' 
ħut matur hija inqas minn dik meħtieġa għas-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien ta' 
stokkijiet li huma esplojtjati b'mod kummerċjali, u b'hekk qed jitqiegħdu f'periklu kemm is-
sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-attivitajiet tas-sajd u kemm il-bilanċ tal-ekosistema 
tal-baħar.

Waħda mir-raġunijiet il-għala l-PKS tidher li falliet hija li l-Istati Membri għadhom ma 
kkontrollawx kif jixraq kemm ħut qed jittieħed minn ġol-baħar ta' kull sena, u ma hemm 
stabbilita l-ebda sistema ta' moniteraġġ effettiva rigward it-trasbord ta' stokkijiet ta' ħut. Barra 
minn hekk, il-livell ta' sanzjonijiet fl-UE ġeneralment huwa tant baxx li ma jżommux lin-nies 
milli jipprattikaw sajd illegali. Din il-ħaġa tippermetti lill-industrrija tas-sajd li lis-sanzjonijiet 
imposti tqishom bħala sempliċi spiża operattiva tal-operazzjonijiet tagħhom, u b'hekk ikun 
qed jitneħħa kull inċentiv reali għall-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-PKS.  Il-ksur tar-
regoli applikabbli għandu jwassal għal sanzjonijiet dissważivi. Madankollu, l-Istati Membri li 
għandhom sistemi ta' kontroll effettivi jistgħu jingħataw aċċess preferenzjali għar-riżorsi 
komunitarji u l-KE għandha tistabbilixxi inċentivi finanzjarji xierqa fuq bażi ta' sistema ta' 
premju.

Jekk l-objettiv prinċipali tal-PKS huwa li wieħed jasal għall-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-
sajd, allura s-sistemi preżenti ta' kontroll, spezzjoni u sanzjonar iridu jkunu msaħħa b'mod 
konsiderevoli. Il-għan aħħari tal-kontroll u l-infurzar huwa li jkun żgurat li l-attivitajiet tas-
sajd ikunu verament sostenibbli u li l-operaturi ma jagħmlux ħsara lill-ekosistemi tal-baħar 
permezz tas-sajd żejjed. Mingħajr kontrolli effettivi huwa impossibbli li wieħed ikollu ċifri ta' 
min joqgħod fuqhom għall-qabdiet u għall-iżbark. Il-ġbir ta' dejta eżatta huwa kruċjali għall-
evalwazzjoni tal-parir xjentifiku dwar kemm hu l-għadd ta' ħut li jista' jinqabad fil-ġejjieni 
mingħajr ma ssir ħsara u b'hekk ikunu żgurati s-saħħa tar-riżorsi ħajjin tagħna tal-baħar u 
għajxien sostenibbli u ekonomiku vijabbli għal dawk il-komunitajiet tas-sajd li nkella 
jkollhom ftit alternattivi biss biex isostnu lilhom infushom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Kummissjoni fl-2010 għandha 
tipproponi miżuri leġiżlattivi li jorbtu 
għat-tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd tal-
Unjoni Ewropea 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-muturi prinċipali tas-sajd żejjed li għadu għaddej bħalissa hija l-kapaċità żejda 
vasta tal-flotta Ewropea. Fil-fatt, l-aktar stima riċenti magħmula mill-Kummissjoni ssuġġeriet 
li hemm aktar minn 40% ta' kapaċità żejda fil-flotta. Qabel ma jkunu implimentati programmi 
effettivi ta' tnaqqis ta' kapaċità, l-ebda sistema ta' kontroll, stretta kemm tkun stretta, mhu se 
jkollha suċċess fit-tneħħija għal kollox tal-frodi. Għalhekk hija ħaġa imperattiva li l-
Kummissjoni Ewropea għandha tindirizza l-problema tal-kapaċità żejda tas-sajd lill-Istati 
Membri bħala prerekwiżit biex tkun stabbilita sistema ta' kontroll effettiva.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bastiment tas-sajd li jaqbeż l-10 metri 
fit-tul għandu jkollu installat abbord 
tagħmir li jaħdem tajjeb li jippermetti li l-
pożizzjoni u l-identità ta’ dak il-bastiment 
jinstabu awtomatikament permezz tas-
Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti bit-
trażmissjoni tad-dejta dwar il-pożizzjoni 
f’intervalli regolari. Għandu jippermetti 
wkoll liċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd 
tal-Istat Membru tal-bandiera biex jieħu d-
dettalji tal-bastiment tas-sajd. Dan il-
paragrafu għandu japplika mill-1 ta’
Jannar 2012 għall-bastimenti li huma 
aktar minn 10 metri sa mhux aktar minn 
15-il metru fit-tul.

2. Bastiment tas-sajd li jaqbeż l-10 metri 
fit-tul għandu jkollu installat abbord 
tagħmir li jaħdem tajjeb li jippermetti li l-
pożizzjoni u l-identità ta’ dak il-bastiment 
jinstabu awtomatikament permezz tas-
Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti bit-
trażmissjoni tad-dejta dwar il-pożizzjoni 
f’intervalli regolari. Għandu jippermetti 
wkoll liċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd 
tal-Istat Membru tal-bandiera biex jieħu d-
dettalji tal-bastiment tas-sajd. Dan il-
paragrafu għandu japplika mill-1 ta’ 
Jannar 2010 għall-bastimenti li huma 
aktar minn 10 metri sa mhux aktar minn 
15-il metru fit-tul.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu għandu jkun konsistenti mad-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29.9.2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja biex issir 
il-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux 
regolat, prinċipalment dwar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3(b), (c) u (k), fejn ir-
reġistrazzjoni, id-dejta dwar il-qbid u l-moniteraġġ tal-attivitajiet tas-sajd f'zoni ristretti 
għandhom ikunu evalwati permezz tal-kontroll satellitarju.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika għall-
bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jeċċedu 
l-15-il metru fit-tul imma ta’ mhux aktar 
minn 24 metru tul totali mill-1 ta’ Jannar 
2011, u għal bastimenti tas-Sajd 
Komunitarji li jaqbżu l-10 metri tul imma 
mhux aktar minn 15-il metru tutl totali 
mill-1 ta’ Jannar 2012.  Il-bastimenti tal-
Komunità li huma sa 15-il metru fit-tul 
jistgħu jiġu eżentati mill-paragrafu 1 jekk 
dawn:

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika għall-
bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jaqbżu 
l-10 metri tul totali mill-1 ta' Jannar 2010. 
Il-bastimenti tal-Komunità li huma sa 15-il 
metru fit-tul jistgħu jiġu eżentati mill-
paragrafu 1 jekk dawn:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu għandu jkun konsistenti mad-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29.9.2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja biex isiru 
l-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux 
regolat, prinċipalment dwar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3(b) fejn ir-reġistrazzjoni u d-
dejta dwar il-qbid għandhom ikunu disponibbli u trasmessi permezz ta' apparat satellitarju.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 2 għandu japplika għall-
bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jeċċedu 
l-15-il metru fit-tul imma ta’ mhux aktar 
minn 24 metru tul totali mill-1 ta’ Jannar 
2011, u għal bastimenti tas-Sajd 
Komunitarji li jaqbżu l-10 metri tul imma 
mhux aktar minn 15-il metru tutl totali 
mill-1 ta’ Jannar 2012.  Il-bastimenti tal-
Komunità li ma jaqbżux il-15-il metru fit-
tul jistgħu jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tal-paragrafu 2 jekk:

4. Il-paragrafu 2 għandu japplika għall-
bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jaqbżu 
l-10 metri tul totali mill-1 ta' Jannar 2010. 
Il-bastimenti tal-Komunità li ma jaqbżux 
il-15-il metru fit-tul jistgħu jiġu eżentati 
mill-applikazzjoni tal-paragrafu 2 jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konsistenti mad-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1005/2008 tad-29.9.2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja biex isiru l-prevenzjoni, l-
iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux regolat, u mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament preżenti rigward l-Artikolu 9 u 15 dwar l-obligu tat-
trasmissjoni tad-dejta dwar il-qabdiet tas-sajd.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi li jkunu nstabu ta' ksur serju 
tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd se 
jkunu esklużi milli jibbenefikaw mill-
Fond Ewropew għas-Sajd, mill-Ftehimiet 
ta' Sħubija dwar is-Sajd jew minn 
għajnuna pubblika oħra.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 45(7) tar-Regolament 1005/2008 tal-Kunsill Ewropew fejn il-projbizzjoni 
temporanja jew permanenti kontra li  wieħed jibbenefika minn għajnuna pubblika jew 
komunitarja hija prevista bħala sanzjoni possibbli li tista' tkun applikata, il-fatt li l-
finanzjament pubbliku jibda jiddependi mill-konformità se jipprovdi inċnetiv għall-operaturi 
biex jikkonformaw mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u se jikkontribwixxi biex tkun 
stabbilita sitwazzjoni ta' kundizzjonijiet indaqs kif ukoll biex ikun żgurat li l-għajnun pubblika 
ma tappoġġjax attivitajiet illegali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
indikaturi tal-prestazzjoni u inċentivi 
finanzjarji bħala l-bażi għal sistema ta' 
ppremjar għal dawk l-Istati Membri li 
jkunu kkonformaw għal kollox mar-regoli 
dwar il-konservazzjoni, il-kontroll u l-
infurzar skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jistgħu jkunu pprovduti miżuri biex ikunu ppremjati dawk l-Istati Membri li jkollhom sistemi 
ta' kontroll effettivi billi jkunu pprovduti aċċess preferenzjali għar-riżorsi. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja Komunitarja mmirata lejn il-programmi ta' kontroll tas-sajd tista' tintuża biex 
ikunu ppremjati l-Istati Membri li jkollhom sistemi ta' kontroll effettivi.
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