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10.1.2018 A8-0381/316 

Emenda  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar permezz ta' 

miżuri tekniċi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta għal regolament 

Anness V − Parti B − paragrafu 1 − tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Daqs tal-

Malja tal-

Manka 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-inqas 

120 mm 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-anqas 

80 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

Nephrops 

norvegicus jew 

speċijiet mhux 

koperti minn 

limiti ta' qbid. 

Għandha 

titqabbad pannella 

b'malji kwadri ta' 

mill-inqas 120 

mm jew gradilja li 

tissepara bi spazju 

massimu tal-vireg 

ta' 35 mm, jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti. 

Mill-anqas 

80 mm 

Diviżjoni 

IVb fin-

Nofsinhar 

ta' 54°30'N 

Sajd dirett għal-

lingwata bi xbieki 

tat-tkarkir bi travu 

jew [Tkarkir bl-

Daqs 

tal-

Malja 

tal-

Manka 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

inqas 

100 

mm 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

anqas 

80 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

Nephrops 

norvegicus jew 

speċijiet mhux 

koperti minn 

limiti ta' qbid. 

Għandha 

titqabbad pannella 

b'malji kwadri ta' 

mill-inqas 120 

mm jew gradilja li 

tissepara bi spazju 

massimu tal-vireg 

ta' 35 mm, jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti. 
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u Diviżjoni 

IVc tal-

ICES 

impuls elettriku]. 

Pannella b'daqs 

tal-malja ta' 180 

mm imwaħħla fin-

nofs ta' fuq tal-

parti ta' quddiem 

tax-xibka. 

Mill-anqas 

32 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għall-

Pandalus borealis. 

Għandhom 

jitqabbdu gradilja 

li tissepara bi 

spazju massimu 

tal-vireg ta' 19 

mm jew tagħmir 

ta' selettività 

ekwivalenti. 

Mill-anqas 

16 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 

Sajd dirett għall-

merluzz tan-

Norveġja. 

Għandha 

titqabbad gradilja 

li tissepara bi 

spazju tal-vireg ta' 

22 mm fl-

industrija tas-sajd 

għall-merluzz tan-

Norveġja. 

Sajd dirett għall-

Crangon crangon - 

Għandha 

titwaħħal gradilja 

li tissepara, xibka 

passatur jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti. 

Iżgħar minn 

16 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għaċ-

ċiċċirell 
 

Mill-

anqas 

80 mm 

Diviżjoni IVb 

tal-ICES u 

Diviżjoni IVc 

tal-ICES 

Sajd dirett għal-

lingwata (15 % 

tal-qbid) bi xbieki 

tat-tkarkir bi travu 

jew [Tkarkir bl-

impuls elettriku].  

Għandha 

titqabbad pannella 

b'daqs tal-malja ta' 

180 mm imwaħħla 

fin-nofs ta' fuq tal-

parti ta' quddiem 

tax-xibka. 

Sajd dirett għall-

merlangu, il-

kavall u speċijiet 

mhux soġġetti 

għal limiti ta' 

qbid (50 % tal-

qbid b'kollox). 

Għandha 

titqabbad 

pannella b'malji 

kwadri ta' mill-

inqas 80 mm. 

Mill-

anqas 

32 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għall-

Pandalus borealis. 

Għandhom 

jitqabbdu gradilja 

li tissepara bi 

spazju massimu 

tal-vireg ta' 19 

mm jew tagħmir 

ta' selettività 

ekwivalenti. 

Mill-

anqas 

16 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 

Sajd dirett għall-

merluzz tan-

Norveġja. 

Għandha 

titqabbad gradilja 
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li tissepara bi 

spazju tal-vireg ta' 

22 mm fl-

industrija tas-sajd 

għall-merluzz tan-

Norveġja. 

Sajd dirett għall-

Crangon crangon - 

Għandha 

titwaħħal gradilja 

li tissepara, xibka 

passatur jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti. 

Iżgħar 

minn 

16 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għaċ-

ċiċċirell 

 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Emenda  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar permezz ta' 

miżuri tekniċi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta għal regolament 

Anness V – parti B – paragrafu 2 – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Daqs 

tal-

Malja 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

inqas 

120 mm 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

inqas 

100 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal-

lingwata jew 

speċijiet mhux 

soġġetti għal 

limiti ta' qbid 

Mill-

anqas 50 

mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 
 

Daqs tal-

Malja 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

inqas 120 

mm 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

anqas 90 

mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għall-

pixxiċatt (50 % 

tal-qbid) jew 

speċijiet mhux 

soġġetti għal 

limiti ta' qbid 

(50 % tal-qbid) 

Mill-

anqas 50 

mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Emenda  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar permezz ta' 

miżuri tekniċi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta għal regolament 

Anness VI − Parti B − paragrafu 1 − tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Daqs 

tal-

Malja 

tal-

Manka 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

inqas 

120mm 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

inqas 

100 

mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għall-

merluzz jew il-

merlangu. 

Għandha titqabbad 

pannella b'malji 

kwadri ta' 100 

mm. 

Mill-

anqas 

80 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

Nephrops 

norvegicus jew 

speċijiet mhux 

koperti minn limiti 

ta' qbid. Għandha 

titqabbad pannella 

b'malji kwadri ta' 

mill-inqas 120 mm 

jew gradilja li 

Daqs 

tal-

Malja 

tal-

Manka 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

inqas 

120 mm 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

anqas 

80 mm 

Taqsima VII 

tal-ICES 

Sajd dirett għall-

merluzz, megrim 

u petriċa (50 % 

tal-qbid b'kollox) 
jew il-merlangu 

(50 % tal-qbid). 

Għandha titqabbad 

pannella b'malji 

kwadri ta' 88 mm 

[jew tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti]. 

Sajd dirett għall-

pixxiċatt (30 % 

tal-qbid) permezz 

ta' xibka tat-

tkarkir bid-
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tissepara bi spazju 

massimu tal-vireg 

ta' 35 mm, jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti. 
 

diriġenti1a jew 

speċijiet mhux 

koperti minn 

limiti ta' qbid 

(50 % tal-qbid). 

Għandha 

titqabbad 

pannella b'malji 

kwadri ta' mill-

anqas 88 mm [jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti]. 

Mill-

anqas 

80 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

Nephrops 

norvegicus jew 

speċijiet mhux 

koperti minn limiti 

ta' qbid. Għandha 

titqabbad pannella 

b'malji kwadri ta' 

mill-inqas 120 mm 

jew gradilja li 

tissepara bi spazju 

massimu tal-vireg 

ta' 35 mm, jew 

tagħmir ta' 

selettività 

ekwivalenti. 

Mill-

anqas 

80 mm 

Diviżjonijiet 

VIIa, b, d, e, 

h u j tal-

ICES 

Sajd dirett għal-

lingwata bi xbieki 

tat-tkarkir bi travu. 

Pannella b'daqs 

tal-malja ta' 180 

mm imwaħħla fin-

nofs ta' fuq tal-

parti ta' quddiem 

tax-xibka. 

Mill-

anqas 

80 mm 

Subżona VII

d u VIIe tal-

ICES 

Sajd dirett għall-

merlangu, il-

kavall u l-

ispeċijiet mhux 

koperti bil-limiti 

ta' qbid (50 % 
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b'kollox). 

Mill-

anqas 

16 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 
 

 _____________ 

 1a Il-bastimenti għandhom ikunu pprojbiti 

milli jużaw kwalunkwe xibka tat-tkarkir bi 

travu b'daqs tal-malja ta' bejn it-32 u d-

99 mm fit-Tramuntana ta' linja 

magħquda bil-punti li ġejjin b'punt fil-

kosta tal-Lvant tar-Renju Unit f'latitudni 

ta' 55oN, imbagħad fil-Lvant għal 

latitudni ta' 55o, lonġitudni ta' 5oE, 

imbagħad Tramuntana għal latitudni ta' 

56oN u l-Lvant għal punt fil-kosta tal-

Punent tad-Danimarka f'latitudni ta' 

56°N. Huwa pprojbit li tintuża kwalunkwe 

xibka tat-tkarkir bi travu b'daqs tal-malja 

li jvarja minn 32 sa 119 mm fid-

Diviżjoni IIa tal-ICES u dik il-parti tas-

Subżona IV tal-ICES li tinsab fit-

Tramuntana ta' 56° 00′ N. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Emenda  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar permezz ta' 

miżuri tekniċi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta għal regolament 

Anness VI – parti B – paragrafu 2 – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Daqs tal-

Malja 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

anqas 

120 mm1 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

anqas 

100 mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal-

lingwata jew 

speċijiet mhux 

soġġetti għal 

limiti ta' qbid 

Mill-

anqas 50 

mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 
 

Daqs tal-

Malja 

Żoni 

Ġeografiċi 

Kundizzjonijiet 

Mill-

anqas 

120 mm1 

Żona sħiħa Xejn 

Mill-

inqas 

100 mm1

a 

Żona sħiħa Sajd dirett għall-

pixxiċatt (50 % 

tal-qbid) jew 

speċijiet mhux 

soġġetti għal 

limiti ta' qbid 

(50 % tal-qbid) 

Sajd dirett għall-

merluzz tal-linja 

sewda, il-

merlangu, il-

limanda u l-

ispnott (70 % tal-

qbid) 

Mill-

anqas 50 

mm 

Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet pelaġiċi 

żgħar 
 

 ____________ 
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 1a  Fid-Diviżjoni VIId tal-ICES għandu 

japplika daqs tal-malja ta' 90 mm. 

Or. en 

 

 


