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11.9.2017 A8-0263/92 

Alteração  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais  

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 16.º Suprimido 

Portos designados para os Grupos 1, 2, 3, 4 

e 7 

 

O limiar em peso vivo para as espécies 

sujeitas ao plano plurianual, acima do qual 

os navios de pesca são obrigados a 

desembarcar as suas capturas num porto 

designado ou num local designado perto do 

litoral, como disposto no artigo 43.º do 

Regulamento (CE) n.º 1224/2009, é de:  

 

(a)  Grupo 1: 2 toneladas;  

(b)  Grupos 2 e 4: 1 tonelada;  

(c)  Grupo 3: 2 toneladas;  

(d)  Grupo 7: 2 toneladas.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Alteração  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  Quando os pareceres científicos 

indicarem que, para um dado ano, a 

biomassa reprodutora de uma das unidades 

populacionais do Grupo 1 é inferior ao 

MSY Btrigger ou que a abundância de uma 

das unidades funcionais no Grupo 2 é 

inferior ao Abundancebuffer constante do 

anexo II, coluna A, devem ser adotadas 

todas as medidas corretivas adequadas para 

assegurar um retorno rápido da unidade 

populacional ou unidade funcional em 

causa a níveis acima do nível que permite 

produzir o rendimento máximo sustentável. 

Em especial, em derrogação do artigo 4.º, 

n.º 2, as possibilidades de pesca devem ser 

fixadas num nível consentâneo com uma 

mortalidade por pesca reduzida, abaixo do 

intervalo constante do anexo I, coluna A, 

tendo em conta a diminuição da biomassa 

ou abundância dessa unidade populacional.  

1.  Quando os pareceres científicos 

indicarem que, para um dado ano, a 

biomassa reprodutora de uma das unidades 

populacionais do Grupo 1 é inferior ao 

MSY Btrigger ou que a abundância de uma 

das unidades funcionais no Grupo 2 é 

inferior ao Abundancebuffer constante do 

anexo II, coluna A, devem ser adotadas 

todas as medidas corretivas adequadas para 

assegurar um retorno rápido da unidade 

populacional ou unidade funcional em 

causa a níveis acima do nível que permite 

produzir o rendimento máximo sustentável. 

Em especial, em derrogação do artigo 4.º, 

n.º 2, as possibilidades de pesca devem ser 

fixadas num nível consentâneo com uma 

mortalidade por pesca reduzida, abaixo do 

intervalo constante do anexo I, coluna B, 

tendo em conta a diminuição da biomassa 

ou abundância dessa unidade populacional.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Alteração  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.º - A 

 Autorizações de pesca e medidas de gestão 

da capacidade 

 1.  No caso da região do Mar do Norte, 

do canal da Mancha oriental e de 

Skagerrak coberta pelo presente 

regulamento, cada Estado-Membro emite 

autorizações de pesca para os navios que 

arvorem o seu pavilhão, exerçam atividades 

de pesca nesta zona e utilizem uma das 

seguintes artes de pesca:  

 (a)  Redes de arrasto pelo fundo ou de 

cerco (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) 

de malhagem: 

 (i)  TR1 igual ou superior a 100 mm; 

 (ii)  TR2 igual ou superior a 70 mm e 

inferior a 100 mm; 

 (iii)  TR3 igual ou superior a 16 mm e 

inferior a 32 mm; 

 (b)  Redes de arrasto de vara (TBB) de 

malhagem: 

 (i)  BT1 igual ou superior a 120 mm; 

 (ii)  BT2 igual ou superior a 80 mm e 

inferior a 120 mm; 

 (c)  Redes de emalhar, redes de enredar 

(GN); 

 (d)  Tresmalhos (GT); 

 (e)  Palangres (LL). 
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 2.  Sem prejuízo dos limites máximos 

de capacidade estabelecidos no anexo II do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, para 

cada uma das zonas geográficas referidas 

no artigo 1.º do presente regulamento, a 

capacidade total expressa em kW dos navios 

que possuam autorizações de pesca emitidas 

nos termos do n.º 1 do presente artigo não 

pode ser superior à capacidade máxima dos 

navios que exerceram a atividade em 2006 

ou 2007, utilizando uma das artes de pesca 

referidas no n.º 1 na zona geográfica em 

causa.  

 3.  Cada Estado-Membro estabelece e 

mantém atualizada uma lista dos navios que 

possuem a autorização de pesca referida no 

n.º 1 e colocam-na à disposição da 

Comissão e dos outros Estados-Membros no 

seu sítio web oficial. 

 4.  A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 18.º do 

presente regulamento e do artigo 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, para 

modificar o presente artigo. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Alteração  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 14-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A)  A pesca recreativa pode ter um 

impacto sobre as unidades populacionais 

demersais. Por conseguinte, os 

colegisladores devem ter a possibilidade 

de os submeter a medidas de gestão e a 

medidas técnicas, na medida em que 

sejam necessárias para garantir a 

sustentabilidade dessas unidades 

populacionais. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Alteração  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 10-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º - A 

 Impacto da pesca recreativa 

 Sempre que, em conformidade com o 

artigo 55.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 

1224/2009, se considere que a pesca 

recreativa tem um impacto significativo 

numa determinada unidade populacional, 

os colegisladores podem decidir submeter 

a pesca recreativa em questão a medidas 

de gestão e a medidas técnicas, na medida 

em que sejam necessárias para garantir a 

sustentabilidade da unidade populacional. 

Or. en 

 

 


