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11.1.2018 A8-0381/299 

Alteração  299 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Para assegurar um processo de 

regionalização eficaz, é necessário fixar 

metas quantificáveis e garantir 

simultaneamente condições equitativas 

para todas as regiões marítimas da UE 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/300 

Alteração  300 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Apoiar a realização dos descritores 

1, 3, 4 e 6, estabelecidos no anexo 1 da 

Diretiva 2008/56/CE; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Alteração  301 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Garantir que as capturas de espécies 

marinhas de tamanho inferior ao tamanho 

mínimo de referência de conservação não 

excedem 5 % em volume, em 

conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 

com o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 

1380/2013; 

(a) Garantir que as capturas de espécies 

marinhas de tamanho inferior ao tamanho 

mínimo de referência de conservação 

sejam progressivamente reduzidas para 

níveis inferiores em 25 % aos níveis 

específicos para as principais atividades 

de pesca definidas no n.º 1-A (novo), num 

prazo de seis anos a contar da data de 

publicação do presente regulamento. 
Em conformidade com o procedimento 

definido no artigo 18.º do Regulamento 

(UE) n.º 1380/2013, a Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados com 

vista a adaptar a taxa de redução 

constante do parágrafo anterior com base 

na investigação científica apoiada pelo 

CCTEP. 

Uma nova taxa de redução deve ser 

adotada através do mesmo procedimento 

de seis em seis anos. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Alteração  302 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados, nos termos do 

artigo 32.º do presente regulamento e do 

artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 

1380/2013, em complemento do presente 

regulamento, que definam, para efeitos do 

n.º 1, alínea a), do presente artigo: 

 (a) As principais atividades de pesca 

previstas na referida alínea; 

 (b) Os níveis de capturas atuais de 

espécies marinhas de tamanho inferior ao 

tamanho mínimo de referência de 

conservação para cada uma dessas 

atividades de pesca principais, com base 

nos dados fornecidos pelos Estados-

Membros para os anos de referência 

2010-2015; 

 Para efeitos dos atos delegados referidos 

no n.º 1-A, os Estados-Membros podem 

apresentar uma recomendação comum, 

em conformidade com o artigo 18.º, n.º 1, 

do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, no 

prazo de 12 meses a contar da data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 Se não for apresentada qualquer 

recomendação comum no prazo de 12 

meses referido no presente artigo, a 

Comissão deve adotar esses atos 

delegados num prazo de 18 meses após a 
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entrada em vigor do presente 

regulamento. 

Or. en 

 


