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10.1.2018 A8-0381/272 

Emenda  272 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Għandu jkun ipprojbit li jintużaw 

għażel tal-qiegħ, xibka tat-tħabbil jew 

parit f'siti nominati skont id-

Direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE u 

2008/56/KE fejn dan ikollu effett negattiv 

fuq l-istatus ta' konservazzjoni tal-

ispeċijiet u l-ħabitats sensittivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Xbieki statiċi huma rikonoxxuti bħala theddida partikolari għal ħafna speċijiet ta' mammiferi 

tal-baħar u għasafar tal-baħar. Huwa fundamentali li l-għanijiet ta' konservazzjoni ta' siti 

nnominati jintlaħqu. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Emenda  273 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 31 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jipprovdu protezzjoni għal speċijiet 

u ħabitats sensittivi, jekk ikun hemm 

evidenza ta' theddida serja għall-

konservazzjoni tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Miżuri ta' salvagwardja permezz ta' azzjoni immedjata għandhom japplikaw ukoll għall-

protezzjoni ta' speċijiet u ħabitats sensittivi, jekk ikun hemm evidenza ta' theddida serja għall-

konservazzjoni tagħhom. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Emenda  274 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 D – subintestatura 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Miżuri sabiex jitnaqqsu l-qabdiet 

inċidentali ta' ċetaċji fid-diviżjoni IIIa u s-

sottożona IV tal-ICES 

Miżuri sabiex jitnaqqsu l-qabdiet 

inċidentali ta' mammiferi tal-baħar fid-

diviżjoni IIIa u s-sottożona IV tal-ICES 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bżonn ta' espansjoni tat-terminu għal "mammiferi tal-baħar" li jinkludi foki, kif ukoll dniefel, 

foċeni u baleni. Il-qabdiet inċidentali jikkostitwixxu kwistjoni sinifikanti għall-foki, li huma 

protetti taħt id-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-miżuri għandhom jinkluduhom. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Emenda  275 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 D – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Miżuri sabiex jiġu minimizzati l-

qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar  

 1. Għandhom jiġu stabbiliti 

programmi ta' riċerka xjentifika fil-Baħar 

tat-Tramuntana biex jiġi identifikat it-

trikkib ta' speċijiet sensittivi mal-irkaptu 

tas-sajd u l-isforz tas-sajd u jinstabu 

soluzzjonijiet tekniċi għal irkapti tas-sajd.  

 2. Għandhom jiġu applikati miżuri 

spazjali fil-Baħar tat-Tramuntana fejn ir-

riċerka xjentifika identifikat oqsma fejn l-

għasafar tal-baħar sensittivi huma 

magħrufa li jinqabdu inċidentalment, 

sakemm dawn ikunu jistgħu jiġu sostitwiti 

b'miżuri tekniċi oħrajn.  

 3. Il-bastimenti li jistadu bil-konzijiet 

fil-Baħar tat-Tramuntana għandhom 

jużaw taħlita ta' soluzzjonijiet tekniċi 

ttestjati xjentifikament bħal linji tori, 

bidliet fil-peżati, ganċ ta' lqugħ u l-

issettjar ta' rkaptu tal-konz billejl bid-dawl 

minimu abbord meħtieġ għas-sikurezza. 

Il-kombinazzjonijiet għandhom jiġu 

ddeterminati fuq il-bażi ta' 

konfigurazzjonijiet ta' rkaptu u l-ispeċijiet 

suxxettibbli li jinqabdu minn flotot. L-

ispeċifikazzjoni għandha tkun konformi 

mal-istandards kif stabbiliti f'linji gwida 
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miftiehma b'mod internazzjonali.  

 4. L-Istati Membri għandhom 

jimmonitorjaw u jevalwaw l-effettività tal-

miżuri ta' mitigazzjoni li ġew stabbiliti, 

inkluż fir-rigward tal-qbid tas-sajd u tal-

isforz tas-sajd.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kienu neqsin miżuri ta' mitigazzjoni għall-għasafar tal-baħar. Qabdiet inċidentali ta' 

għasafar tal-baħar iseħħu wkoll fil-Baħar tat-Tramuntana. Għasafar tal-baħar jinqabdu 

inċidentalment f'għeżula kif ukoll f'konzijiet. Fin-Netherlands, stimi annwali ta' qabdiet 

inċidentali bl-għeżula jvarjaw bejn 12 000 u 50 000. Speċijiet maqbuda inċidentalment 

jinkludu l-  

 

Aythya marila, is-Serra, il-Blonġun Prim, il-Fulmarus glacialis, il-Mus tal-Baħar, il-Mus 

Geddumu Rqiq u d-Dendragapus obscurus. Għandhom jiġu stabbiliti miżuri ta' referenza biex 

jiġu trattati l-qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar. Mingħajr miżuri ta' referenza, il-

proċess ta' reġjonalizzazzjoni li huwa propost f'dan ir-regolament ma jistax iseħħ. Il-miżuri 

ta' referenza jeħtieġ li jinkludu r-riċerka xjentifika bħala mezz ta' identifikazzjoni ta' żoni 

vulnerabbli ta' qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar u ta' determinazzjoni ta' miżuri ta' 

mitigazzjoni. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri spazjali sakemm ikunu jistgħu jiġu introdotti 

miżuri tekniċi oħra. Il-miżuri ta' mitigazzjoni kollha li jiġu applikati jridu jiġu mmonitorjati. 

Diversi miżuri ta' mitigazzjoni għas-sajd bil-konzijiet ġew ittestjati xjentifikament (studji bejn 

il-pari) u kien magħruf li dawn huma effettivi fl-indirizzar ta' qabdiet inċidentali ta' għasafar 

tal-baħar. Dan jinkludi tagħmir bin-naffara bħal naffara (magħrufa wkoll bħala lettijiet tori), 

il-piżijiet tal-lett, l-issettjar billejl u ganċ ta' lqugħ. Taħlita ta' użu ta' dawn il-miżuri tista' 

tkun effettiva fit-tnaqqis ta' qabdiet inċidentali b'aktar minn 95 %. 
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10.1.2018 A8-0381/276 

Emenda  276 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 D – paragrafu 1 – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Miżuri sabiex jitnaqqsu qabdiet 

inċidentali ta' ċetaċji fid-diviżjonijiet VIa u 

VIId, e, f, g, h u j tal-ICES 

1. Miżuri sabiex jitnaqqsu l-qabdiet 

inċidentali ta' mammiferi tal-baħar fid-

diviżjonijiet VI u VII tal-ICES 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bżonn ta' espansjoni tat-terminu għal "Mammiferi tal-baħar" li jinkludi foki, kif ukoll dniefel, 

foċeni u baleni. Il-qabdiet inċidentali jikkostitwixxu kwistjoni sinifikanti għall-foki, li huma 

protetti taħt id-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-miżuri għandhom jinkluduhom. 



 

AM\1143171MT.docx  PE614.331v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

10.1.2018 A8-0381/277 

Emenda  277 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 D – paragrafu 2 – punt 2.1 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.1. Għandhom jiġu stabbiliti 

programmi ta' riċerka xjentifika fl-

Ilmijiet tal-Majjistral biex jiġi identifikat 

it-trikkib ta' speċijiet sensittivi mal-

irkaptu tas-sajd u l-isforz tas-sajd u 

jinstabu soluzzjonijiet tekniċi għal irkapti 

tas-sajd. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għasafar tal-baħar jinqabdu inċidentalment fl-Ilmijiet tal-Majjistral kollha. Madwar 56 000 

għasfur tal-baħar jegħrqu fil-Gran Sol, lil hinn mill-kosta tal-Punent tal-Irlanda mill-

bastimenti bil-konzijiet demersali Spanjoli biss.  Rekords ta' qabdiet inċidentali huma 

magħrufin ukoll fil-Punent tal-Iskozja, fl-Irlanda u fi Franza. Il-qabdiet inċidentali tal-

Fulmarus glacialis u tal-Ardenna gravis huma l-akbar bil-bosta. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti 

miżuri ta' referenza biex jiġu indirizzati l-qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar. Mingħajr 

miżuri ta' referenza, il-proċess ta' reġjonalizzazzjoni li huwa propost f'dan ir-regolament ma 

jistax iseħħ. Il-miżuri ta' referenza jeħtieġ li jinkludu r-riċerka xjentifika bħala mezz ta' 

identifikazzjoni ta' żoni vulnerabbli ta' qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar u ta' 

determinazzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri spazjali sakemm 

ikunu jistgħu jiġu introdotti miżuri tekniċi oħra. Il-miżuri ta' mitigazzjoni kollha li jiġu 

applikati jridu jiġu mmonitorjati. Diversi miżuri ta' mitigazzjoni għas-sajd bil-konzijiet ġew 

ittestjati xjentifikament (studji bejn il-pari) u kien magħruf li dawn huma effettivi fl-indirizzar 

ta' qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar. Dan jinkludi tagħmir bin-naffara bħal naffara 

(magħrufa wkoll bħala lettijiet tori), il-piżijiet tal-lett, l-issettjar billejl u ganċ ta' lqugħ. 

Taħlita ta' użu ta' dawn il-miżuri tista' tkun effettiva fit-tnaqqis ta' qabdiet inċidentali b'aktar 
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minn 95 %. 
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10.1.2018 A8-0381/278 

Emenda  278 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 D – paragrafu 2 – punt 2.2 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.2. Għandhom jiġu applikati miżuri 

spazjali fl-Ilmijiet tal-Majjistral fejn ir-

riċerka xjentifika identifikat oqsma fejn l-

għasafar tal-baħar sensittivi huma 

magħrufa li jinqabdu inċidentalment, 

sakemm dawn ikunu jistgħu jiġu sostitwiti 

b'miżuri tekniċi oħrajn. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Emenda  279 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 D – paragrafu 2 – punt 2.3 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.3. L-Istati Membri għandhom 

jimmonitorjaw u jevalwaw l-effettività tal-

miżuri ta' mitigazzjoni li ġew stabbiliti, 

inkluż fir-rigward tal-qbid tas-sajd u tal-

isforz tas-sajd. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Emenda  280 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 VII – Parti D – paragrafu 1 – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Miżuri sabiex jitnaqqsu l-qabdiet 

inċidentali ta' ċetaċji fis-sottożoni VIII u 

IXa tal-ICES 

1. Miżuri sabiex jitnaqqsu l-qabdiet 

inċidentali ta' mammiferi tal-baħar fis-

sottożoni VIII u IX tal-ICES 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bżonn ta' espansjoni tat-terminu għal "Mammiferi tal-baħar" li jinkludi foki, kif ukoll dniefel, 

foċeni u baleni. Il-qabdiet inċidentali jikkostitwixxu kwistjoni sinifikanti għall-foki, li huma 

protetti taħt id-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-miżuri għandhom jinkluduhom. 



 

AM\1143171MT.docx  PE614.331v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

10.1.2018 A8-0381/281 

Emenda  281 

Ricardo Serrão Santos 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 VII – Parti D – paragraph 2 – punt 2.1 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.1. Għandhom jiġu stabbiliti 

programmi ta' riċerka xjentifika fl-

Ilmijiet tal-Lbiċ biex jiġi identifikat it-

trikkib ta' speċijiet sensittivi mal-irkaptu 

tas-sajd u l-isforz tas-sajd u jinstabu 

soluzzjonijiet tekniċi għal irkapti tas-sajd. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar huma magħrufa madwar l-Ilmijiet tal-Lbiċ kollha 

kemm huma, inkluż fil-Bajja ta' Biscay fi Spanja u fl-ilmijiet Portugiżi. L-istimi fl-ilmijiet 

Portugiżi jissuġġerixxu 30 000 għasfur maqbuda kull sena, inkluż mit-tartarun tal-borża, il-

konz tal-qiegħ, l-għeżula u tagħmir polivalenti. Il-garnija tal-Baleariku li tinsab f'periklu 

kritiku hija waħda mill-ispeċijiet maqbuda inċidentalment. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri ta' 

referenza biex jiġu indirizzati l-qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar. Mingħajr miżuri ta' 

referenza, il-proċess ta' reġjonalizzazzjoni li huwa propost f'dan ir-regolament ma jistax 

iseħħ. Il-miżuri ta' referenza jeħtieġ li jinkludu r-riċerka xjentifika bħala mezz ta' 

identifikazzjoni ta' żoni vulnerabbli ta' qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar u ta' 

determinazzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri spazjali sakemm 

ikunu jistgħu jiġu introdotti miżuri tekniċi oħra. Il-miżuri ta' mitigazzjoni kollha li jiġu 

applikati jridu jiġu mmonitorjati. Diversi miżuri ta' mitigazzjoni għas-sajd bil-konzijiet ġew 

ittestjati xjentifikament (studji bejn il-pari) u kien magħruf li dawn huma effettivi fl-indirizzar 

ta' qabdiet inċidentali ta' għasafar tal-baħar. Dan jinkludi tagħmir bin-naffara bħal naffara 

(magħrufa wkoll bħala lettijiet tori), il-piżijiet tal-lett, l-issettjar billejl u ganċ ta' lqugħ. 

Taħlita ta' użu ta' dawn il-miżuri tista' tkun effettiva fit-tnaqqis ta' qabdiet inċidentali b'aktar 

minn 95 %. 
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