
 

AM\1143235MT.docx  PE614.331v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

10.1.2018 A8-0381/330 

Emenda  330 

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 C – punt 7.1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7.1 Sajd dirett għas-sawrell bi rkaptu 

rmunkat b'daqs tal-malji tal-manka ta' 

anqas minn 80 mm, jew b'tartaruni tal-

borża fejn aktar minn 50 tunnellata ta' 

qabda miżmuma abbord tkun magħmula 

minn sawrell, għandu jkun ipprojbit fiż-

żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali 

mal-linji rombu tal-koordinati li ġejjin, li 

għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' 

koordinati WGS84: 

7.1 Sajd dirett għall-kavall bi rkaptu 

rmunkat b'daqs tal-malji tal-manka ta' 

inqas minn 80 mm jew b'tartaruni tal-borża 

għandu jkun ipprojbit, għajr fejn il-piż tal-

kavall ma jaqbiżx il-15 % tal-piż ħaj tal-

kwantitajiet totali tal-kavall u organiżmi 

oħra tal-baħar abbord li jkunu nqabdu, 
fiż-żona magħluqa bit-tgħaqqid 

sekwenzjali mal-linji rombu tal-koordinati 

li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-

sistema WGS84: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda għandha l-għan li tadatta s-sajd għar-realtà tas-sitwazzjoni. 
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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 C – punt 9.1 – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- Għeżul tal-qiegħ użati għal sajd 

dirett għall-merluzz b'daqs tal-malja ta' 

mill-anqas 120 mm u mhux aktar minn 100 

majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki 

kollha użati ma jaqbiżx il-25 km għal kull 

bastiment u l-ħin tal-immersjoni massimu 

huwa 24 siegħa. 

- Għeżul tal-qiegħ użati għal sajd 

dirett għall-merluzz (85 % tal-qbid) b'daqs 

tal-malja ta' mill-anqas  100 mm u mhux 

aktar minn 100 malja fond, fejn it-tul totali 

tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-25 km 

għal kull bastiment u l-ħin tal-immersjoni 

massimu huwa 24 siegħa. 

Or. en 
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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 A - tabella – linja 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

Kavalli (scomber spp.) 20 cm 

Emenda  

Kavalli (scomber spp.) 20 ċm1a 

 __________________ 

 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 magħżula 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 għal 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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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 A - tabella – linja 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sawrell (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Ebda daqs minimu ta' referenza għall-

konservazzjoni ma għandu japplika għal 

sawrell (Trachurus picturatus) maqbud fl-

ilmijiet qrib il-gżejjer Azores u taħt is-

sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Portugall. 

Emenda  

Sawrell (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Ebda daqs minimu ta' referenza għall-

konservazzjoni ma għandu japplika għal 

sawrell (Trachurus picturatus) maqbud fl-

ilmijiet qrib il-gżejjer Azores u taħt is-

sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Portugall. 

 1a. Mhux aktar minn 5 % jista' jikkonsisti 

minn sawrell ta' bejn it-12 u l-15-il cm. 

Għall-finijiet tal-kontroll ta' dik il-

kwantità, il-fattur ta' konverżjoni li 

għandu jiġu applikat għall-piż tal-qbid 

għandu jkun 1,20. Dawn id-

dispożizzjonijiet m'għandhomx japplikaw 

għall-qbid soġġett għall-obbligu tal-ħatt l-

art. 

 1b B'deroga mill-Artikolu 15 tar-
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Regolament (UE) Nru 1380/2013, id-

daqsijiet minimi ta' referenza għall-

konservazzjoni tas-sardina, l-inċova, l-

aringa, is-sawrell u l-kavall ma 

għandhomx japplikaw fi ħdan il-limitu ta' 

10 % tal-piż ħaj tal-qbid totali miżmuma 

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 magħżula jew wara li jkunu nħattew 

l-art. 

 Il-perċentwal jista' jinħadem fuq il-bażi 

ta' kampjun rappreżentattiv wieħed jew 

aktar. Il-limitu ta' 10 % m'għandux ikun 

maqbuż matul it-trasferiment minn 

bastiment għal ieħor, il-ħatt, it-trasport, 

il-ħażna, il-wiri jew il-bejgħ; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda għandha l-għan li żżomm il-leġiżlazzjoni attwali kif inhi. 
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Proposta għal regolament 

Anness VIII − parti B − paragrafu 1 − tabella − linja 2a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

  

Emenda  

Mill-anqas 70 mm1a Żona sħiħa None 

_________   

1a. Se jintuża daqs tal-malja ta' 

100 mm fis-sajd dirett għall-merluzz 

(40 % tal-qbid) fid-diviżjonijiet VIII 

a, b, d u e tal-ICES. 

  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tirriproduċi l-malja attwalment applikabbli fiż-żona. Hija tippermetti wkoll li 

jinżamm id-daqs tal-malji attwali għall-merluzz. Il-livell limitu attwali ta' 20 %, madankollu, 

jidher li huwa problematiku fid-dawl tal-prattika attwali. Għaldaqstant qed jiġi propost li l-

livell limitu jiġi stabbilit għal 40 %, biex b'hekk ikun possibbli li jiġi applikat l-obbligu tal-

ħatt l-art mingħajr ma jiġu imposti konsegwenzi drastiċi fuq il-prattiki attwali fil-qasam tas-

sajd. 
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Proposta għal regolament 

Anness VII − parti B − paragrafu 1 − tabella − linja 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

Mill-anqas 55 mm Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet mhux 

koperti minn 

limiti ta' qbid u 

għall-paġell 

aħmar 

Emenda   

Mill-anqas 55 mm Żona sħiħa Sajd dirett għal 

speċijiet mhux 

soġġetti għal-

limiti ta' qbid 

(30 % tal-qbid) 

  Sajd dirett għall-

paġell aħmar 

(30 % tal-qbid). 

  Sajd dirett għall-

kavall, is-sawrell 

u għall-

istokkafixx (60 % 

tal-qbid). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tirriproduċi l-leġiżlazzjoni attwalment applikabbli. 
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