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MT Magħquda fid-diversità MT 

10.1.2018 A8-0381/307 

Emenda  307 

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 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Ċertu rkaptu distruttiv jew metodi 

distruttivi li jużaw splussivi, veleni, 

sustanzi stupefaċenti, il-kurrent elettriku, 

imrietel pnewmatiċi jew strumenti tal-

perkussjoni oħrajn; tagħmir irmunkat u 

ħattafa għall-ħsad tal-qroll aħmar jew tipi 

oħrajn ta' qroll u speċijiet simili u ċerti 

ħarpuns għall-qroll għandhom ikunu 

pprojbiti ħlief fil-każ speċifiku tat-tkarkir 

bl-impuls elettriku li jista' jintuża f'ċerti 

kundizzjonijiet stretti. 

(11) Ċertu rkaptu distruttiv jew metodi 

distruttivi li jużaw splussivi, veleni, 

sustanzi stupefaċenti, il-kurrent elettriku, 

imrietel pnewmatiċi jew strumenti tal-

perkussjoni oħrajn; tagħmir irmunkat u 

ħattafa għall-ħsad tal-qroll aħmar jew tipi 

oħrajn ta' qroll u speċijiet simili u ċerti 

ħarpuns għall-qroll għandhom ikunu 

pprojbiti. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

10.1.2018 A8-0381/308 

Emenda  308 

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 

Premessa 32 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Fuq il-bażi ta' valutazzjoni 

xjentifika tal-impatti tal-irkaptu innovattiv, 

evalwata mill-STECF, l-użu ta' dan l-

irkaptu ġdid jew l-estensjoni tal-użu tiegħu, 

bħat-tkarkir b'impuls elettriku, jista' jiġi 

inkluż bħala alternattiva fir-

rakkomandazzjonijiet konġunti tal-gruppi 

reġjonali tal-Istati Membri. L-użu tal-

irkaptu innovattiv ma għandux ikun 

permess fejn valutazzjoni xjentifika turi 

dan se jwassal għal impatti negattivi fuq 

ħabitats sensittivi u speċijiet mhux fil-mira. 

(32) Fuq il-bażi ta' valutazzjoni 

xjentifika tal-impatti tal-irkaptu innovattiv, 

evalwata kif xieraq mill-STECF, l-użu ta' 

dan l-irkaptu ġdid jew l-estensjoni tal-użu 

tiegħu, ħlief għat-tkarkir b'impuls elettriku 

li għandu jiġi projbit, jista' jiġi inkluż 

bħala alternattiva fir-rakkomandazzjonijiet 

konġunti tal-gruppi reġjonali tal-Istati 

Membri. L-użu tal-irkaptu innovattiv ma 

għandux ikun permess fejn valutazzjoni 

xjentifika turi dan se jwassal għal impatti 

negattivi fuq ħabitats sensittivi u speċijiet 

mhux fil-mira. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Emenda  309 

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 

Premessa 39 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Biex jiġi żgurat li jiġu osservati 

kundizzjonijiet uniformi fl-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament meta tiġi stabbilita l-

ispeċifikazzjoni ta' tagħmir biex jitnaqqas 

it-tkagħbir bl-użu, biex tissaħħaħ jew tiġi 

limitata l-ħarba tal-qabdiet fil-parti ta' 

quddiem tal-irkaptu rmunkat; biex tiġi 

ddefinita l-ispeċifikazzjoni tat-tagħmir ta' 

selezzjoni imqabbad ma' rkaptu ta' 

referenza definit; sabiex ikunu definiti l-

ispeċifikazzjonijiet tat-tkarkir bl-impuls 

elettriku; biex jiġu definiti r-restrizzjonijiet 

dwar il-bini u biex jiġu definiti l-miżuri ta' 

kontroll u ta' monitoraġġ li jkunu se jiġu 

adottati mill-Istat Membru tal-bandiera; 

biex jiġu definiti regoli dwar: il-miżuri ta' 

kontroll u ta' monitoraġġ li jkunu se jiġu 

adottati mill-Istat Membru tal-bandiera 

meta jintuża rkaptu statiku f'fond ta' bejn 

200 u 600 metru, biex jiġu definiti regoli 

dettaljati dwar il-miżuri ta' kontroll u 

monitoraġġ li jkunu se jiġu adottati għal 

ċerti żoni magħluqa jew ristretti; biex jiġu 

definiti regoli dettaljati dwar il-

karatteristiki tas-sinjal u tal-

implimentazzjoni ta' tagħmir użat biex 

iżommu ċ-ċetaċji 'l bogħod mix-xbieki 

statiċi u biex jiġu definiti wkoll il-metodi 

(39) Biex jiġi żgurat li jiġu osservati 

kundizzjonijiet uniformi fl-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament meta tiġi stabbilita l-

ispeċifikazzjoni ta' tagħmir biex jitnaqqas 

it-tkagħbir bl-użu, biex tissaħħaħ jew tiġi 

limitata l-ħarba tal-qabdiet fil-parti ta' 

quddiem tal-irkaptu rmunkat; biex tiġi 

ddefinita l-ispeċifikazzjoni tat-tagħmir ta' 

selezzjoni imqabbad ma' rkaptu ta' 

referenza definit; biex jiġi projbit l-użu tat-

tkarkir bl-impuls elettriku; biex jiġu 

definiti r-restrizzjonijiet dwar il-bini u biex 

jiġu definiti l-miżuri ta' kontroll u ta' 

monitoraġġ li jkunu se jiġu adottati mill-

Istat Membru tal-bandiera; biex jiġu 

definiti regoli dwar: il-miżuri ta' kontroll u 

ta' monitoraġġ li jkunu se jiġu adottati mill-

Istat Membru tal-bandiera meta jintuża 

rkaptu statiku f'fond ta' bejn 200 u 600 

metru, biex jiġu definiti regoli dettaljati 

dwar il-miżuri ta' kontroll u monitoraġġ li 

jkunu se jiġu adottati għal ċerti żoni 

magħluqa jew ristretti; biex jiġu definiti 

regoli dettaljati dwar il-karatteristiki tas-

sinjal u tal-implimentazzjoni ta' tagħmir 

użat biex iżommu ċ-ċetaċji 'l bogħod mix-

xbieki statiċi u biex jiġu definiti wkoll il-

metodi użati biex jimminimizzaw il-
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użati biex jimminimizzaw il-qabdiet 

aċċessorji ta' għasafar tal-baħar u ta' rettili 

tal-baħar, il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħat tal-implimentazzjoni. Dawn is-

setgħat għandhom jiġu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill22.  

qabdiet aċċessorji ta' għasafar tal-baħar u 

ta' rettili tal-baħar, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħat tal-

implimentazzjoni. Dawn is-setgħat 

għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill22. 

__________________ __________________ 

22Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p.13). 

22Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p.13). 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Emenda  310 

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 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) "tkarkir bl-impuls elettriku" tfisser 

teknika tas-sajd li tuża kamp elettriku biex 

taqbad il-ħut. L-irkaptu tat-tkarkir bl-

impuls elettriku jikkonsisti f'numru ta' 

elettrodi, marbuta mal-irkaptu fid-

direzzjoni tal-irmunkar, li jitfgħu impulsi 

elettriċi qosra; 

(16) "tkarkir bl-impuls elettriku" tfisser 

teknika tas-sajd projbita li tuża kamp 

elettriku biex taqbad il-ħut. L-irkaptu tat-

tkarkir bl-impuls elettriku jikkonsisti 

f'numru ta' elettrodi, marbuta mal-irkaptu 

fid-direzzjoni tal-irmunkar, li jitfgħu 

impulsi elettriċi qosra; 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Emenda  311 

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 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kurrent elettriku ħlief għall-użu tat-

tkarkir bl-impuls elettriku kif stipulat fl-

Artikolu 24 u Parti E tal-Anness V; 

(b) kurrent elettriku inkluż għall-użu 

tat-tkarkir bl-impuls elettriku kif stipulat fl-

Artikolu 24 u Parti E tal-Anness V; 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Emenda  312 

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 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta l-Istati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-

Artikolu 19 sabiex jippermettu l-użu jew 

jestendu l-użu ta' rkaptu innovattiv inkluż 

it-tkarkir bl-impuls elettriku kif deskritt 

f'Parti E tal-Anness V fi ħdan baċir tal-

baħar speċifiku, dawn għandhom jipprovdu 

valutazzjoni tal-impatti probabbli tal-użu 

ta' rkaptu bħal dan fuq l-ispeċijiet fil-mira u 

fuq speċijiet u ħabitats sensittivi. 

1. Meta l-Istati Membri jibagħtu 

rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-

Artikolu 19 sabiex jippermettu l-użu jew 

jestendu l-użu ta' rkaptu innovattiv ħlief 

għat-tkarkir bl-impuls elettriku li jibqa' 

projbit kif deskritt fil-Parti E tal-Anness V 

fi ħdan baċir tal-baħar speċifiku, dawn 

għandhom jipprovdu valutazzjoni tal-

impatti probabbli tal-użu ta' rkaptu bħal 

dan fuq l-ispeċijiet fil-mira u fuq speċijiet u 

ħabitats sensittivi. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Emenda  313 

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 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-daqsijiet tal-malji tal-manka li ġejjin 

għandhom japplikaw fil-Baħar tat-

Tramuntana u fi Skagerrak/Kattegat. 

Id-daqsijiet tal-malji tal-manka li ġejjin 

għandhom japplikaw fil-Baħar tat-

Tramuntana u fi Skagerrak/Kattegat, ħlief 

għat-tkarkir bl-impuls elettriku li jibqa' 

projbit. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Emenda  314 

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 E – subtitolu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-użu ta' tkarkir bl-impuls elettriku fid-

diviżjonijiet IVb u IVc tal-ICES 

imħassar 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 

komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Emenda  315 

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 E – subtitolu 1 - paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Minkejja kif stipulat fl-Artikolu 13, is-sajd 

bit-tkarkir bl-impuls elettriku għandu 

jkun permess fid-diviżjonijiet IVb u IVc 

tal-ICES bil-kundizzjonijiet definiti skont 

it-tieni inċiż tal-paragrafu 1 tal-

Artikolu 27 ta' dan ir-Regolament, fir-

rigward tal-karatteristiċi tal-impuls użat u 

l-miżuri ta' monitoraġġ tal-kontroll 

f'posthom fin-Nofsinhar ta' linja rombu 

magħquda mal-punt li ġejjin, li 

għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' 

koordinati WGS84: 

imħassar 

- punt fuq il-kosta tal-lvant tar-

Renju Unit fil-latitudni 55° N, 

 

- il-Lvant għal-latitudni 55°N, 

lonġitudni 5°E . 

 

- it-Tramuntana għal-latitudni 56°N  

- il-Lvant għal punt fuq il-kosta tal-

Punent tad-Danimarka fil-latitudni 56°N 

 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xokkijiet elettriċi mhumiex selettivi u jistordu, mingħajr distinzjoni, l-ispeċijiet kollha fil-

viċinanza, inklużi l-frieħ. Is-sajjieda tat-Tramuntana ta' Franza osservaw li l-bastimenti 

mgħammra bi xbieki tat-tkarkir elettriċi jnaqqsu b'mod perikoluż l-istokks tal-lingwata 
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komuni fiż-żoni fejn iseħħ dan is-sajd. 

 

 

 


