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11.1.2018 A8-0381/320 

Emenda  320 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Minkejja dak li hemm fil-

paragrafu 1 għandu jkun ipprojbit li jkun 

hemm abbord jew jintuża kwalunkwe 

għażel tat-tisqif fil-Baħar Baltiku. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-projbizzjoni tal-użu tal-għeżul tat-tisqif fil-Baħar Baltiku ddaħħlet biex jiġi evitat il-qbid 

aċċidentali tad-dniefel. Fil-Polonja nħarġu rapporti xjentifiċi li jiddeskrivu n-nuqqas ta' qbid 

aċċidentali ta' dniefel fl-għeżul tat-tisqif. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Emenda  321 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 

Artikolu 10 – paragrafu 4 – inċiż 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- Klieb il-baħar li jagħmlu parti 

mill-ispeċijiet li ġejjin jew mill-familji 

Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; 

l-ispeċijiet kollha tal-Alopiidae; 

Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 

Lamnidae. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni hija speċifikament prevista għall-Baħar Mediterran. Din ma għandhiex 

tiġi ġeneralizzata għal baċiri tal-baħar oħrajn. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Emenda  322 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

Mill-anqas 80 mm Diviżjoni IVb fin-

Nofsinhar ta' 54°30'N u 

Diviżjoni IVc tal-ICES 

Sajd dirett għal-lingwata 

bi xbieki tat-tkarkir bi 

travu jew tkarkir bl-

impuls elettriku. Pannella 

b'daqs tal-malja ta' 

180 mm imwaħħla fin-

nofs ta' fuq tal-parti ta' 

quddiem tax-xibka. 

Emenda  

Mill-anqas 80 mm1a Id-Diviżjonijiet IVb u IVc 

tal-ICES 

Sajd dirett għal-lingwata 

(15 % tal-qbid) bi xbiek 

tat-tkarkir bit-travu. 

Pannella b'daqs tal-malja 

ta' 180 mm imwaħħla fin-

nofs ta' fuq tal-parti ta' 

quddiem tax-xibka 

għandha titqabbad. 

 

 

________  Sajd dirett għall-

merlangu, il-kavall u 

speċijiet mhux soġġetti 

għal limiti ta' qbid (55 % 

tal-qbid ikkombinat). 

Għandha titqabbad 

pannella b'malji kwadri 

ta' mill-inqas 100 mm. 
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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' 

56oN. 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 

għat-Tramuntana ta' 56° 

00′ N. 

  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tirriproduċi l-leġiżlazzjoni attwalment applikabbli. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Emenda  323 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

Mill-anqas 100mm Żona sħiħa Sajd dirett għal-

lingwata jew 

speċijiet mhux 

soġġetti għal 

limiti ta' qbid 

Emenda  

Mill-anqas 90mm Żona sħiħa Sajd dirett għall-

pixxiċatt (50 % 

tal-qbid) jew 

speċijiet mhux 

soġġetti għal 

limiti ta' qbid 

(50 % tal-qbid) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-daqs tal-malja ta' 90 mm hija dispożizzjoni attwalment applikabbli fiż-żoni VIId, IIa u fil-

Baħar tat-Tramuntana (Anness VI tar-Regolament 850/98). L-użu ta' dan id-daqs tal-malja 

għal sajd speċifiku għandha tiġi kkundizzjonata minn ċertu perċentwali tal-qbid. Dan il-

perċentwali huwa adattat għar-realtà ta' kull żona tas-sajd. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Emenda  324 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 A - tabella – linja 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

Kavalli (scomber spp.) 20 cm 

Emenda  

Kavalli (scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Id-daqsijiet minimi ta' referenza għall-

konservazzjoni tas-sardin, l-inċova, l-

aringi, is-sawrell u l-kavalli ma 

japplikawx fil-limitu ta' 10 % f'piż ħaj tal-

qbid totali miżmum abbord ta' kull waħda 

minn dawn l-ispeċijiet. 
 Il-perċentwali ta' sardin, inċova, aringi, 

sawrell jew kavalli ta' daqs inqas min-

normal għandu jiġi kkalkulat bħala l-

proporzjon skont il-piż ħaj tal-organiżmi 

kollha tal-baħar abbord wara li jkunu 

ġew magħżulin jew wara li jkunu nħattew 

l-art. 
 Dan il-perċentwali għandu jiġi kkalkulat 

fuq il-bażi ta' kampjun rappreżentattiv 

wieħed jew aktar. Il-limitu ta' 10 % ma 

għandux jinqabeż matul it-trasferiment 

minn bastiment għall-ieħor, il-ħatt, it-

trasport, il-ħażna, il-wiri jew il-bejgħ. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-emenda għandha l-għan li żżomm il-leġiżlazzjoni attwali kif inhi. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Emenda  325 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 3 

 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

 

Mill-anqas 100mm Żona sħiħa Sajd dirett għall-merluzz 

jew il-merlangu. Għandha 

titqabbad pannella b'malji 

kwadri ta' 100 mm. 

Emenda  

Mill-anqas 80mm Taqsima VII tal-

ICES 

Sajd dirett għall-merluzz, il-

megrim u l-petriċa 

(b'kollox 50 % tal-qbid) jew 

il-merlangu (50 % tal-qbid). 

Għandha titqabbad pannella 

b'malji kwadri ta' 80 mm. 

  Sajd dirett għall-pixxiċatt 

(30 % tal-qbid) permezz ta' 

għażel tat-tkarkir1a jew 

speċijiet mhux koperti minn 

limiti ta' qbid (50 % tal-

qbid). Għandha titqabbad 

pannella b'malji kwadri ta' 

mill-inqas 80 mm. 

  __________________ 

  1a It-total tal-qbid jista' jkun 

fih sa 10 % bakkaljaw u 

merluzz tal-linja sewda. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ddefinit daqs tal-malja speċifiku għal dan it-tip ta' sajd skont il-kompożizzjoni 

tal-qbid. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Emenda  326 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 4 

 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

 

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. 

Emenda  

Mill-anqas 80 mm Żona sħiħa Sajd dirett għal Nephrops 

norvegicus (30 % tal-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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ddefinit daqs tal-malja speċifiku għal dan it-tip ta' sajd skont il-kompożizzjoni 

tal-qbid. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Emenda  327 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 5 

 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

 

Mill-anqas 80 mm Diviżjonijiet VI

Ia, 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. 

Emenda  

Mill-anqas 80 mm Diviżjonijiet VI

Ia, b, d, e, f, g, h 

u j tal-ICES 

Sajd dirett għal-lingwata (15 % tal-

qbid) 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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ddefinit daqs tal-malja speċifiku għal dan it-tip ta' sajd skont il-kompożizzjoni 

tal-qbid. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Emenda  328 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 5a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

 

   

Emenda  

Mill-anqas 80 mm Subtaqsima VII

d u VIIe tal-

ICES 

Sajd dirett għall-merlangu, il-

kavall u l-ispeċijiet mhux koperti 

bil-limiti ta' qbid (50 % b'kollox). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ddefinit daqs tal-malja speċifiku għal dan it-tip ta' sajd skont il-kompożizzjoni 

tal-qbid. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Emenda  329 

Gabriel Mato 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 − linja 3 

 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

 

Mill-anqas 100 mm Żona sħiħa Sajd dirett għal-lingwata jew 

speċijiet mhux soġġetti għal limiti 

ta' qbid 

Emenda  

Mill-anqas 100 mm1a 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) 

1a Fid-diviżjoni VIId tal-

ICES huwa applikat daqs 

tal-malja ta' 90 mm. 

  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tirriproduċi l-leġiżlazzjoni attwalment applikabbli. 

 

 


