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10.1.2018 A8-0381/307 

Alteração  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) É necessário proibir algumas artes e 

métodos de pesca destrutivos que recorrem 

a explosivos, veneno ou substâncias 

soporíferas, corrente elétrica, martelos 

pneumáticos ou outros instrumentos de 

percussão, dispositivos rebocados e dragas 

para a apanha de coral vermelho ou outro 

tipo de corais e espécies semelhantes e 

certas espingardas submarinas, exceto no 

caso específico da rede de arrasto com 

impulsos elétricos, que pode ser utilizada 

sob certas condições estritas. 

(11) É necessário proibir algumas artes e 

métodos de pesca destrutivos que recorrem 

a explosivos, veneno ou substâncias 

soporíferas, corrente elétrica, martelos 

pneumáticos ou outros instrumentos de 

percussão, dispositivos rebocados e dragas 

para a apanha de coral vermelho ou outro 

tipo de corais e espécies semelhantes e 

certas espingardas submarinas. 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Alteração  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Com base na apreciação científica 

dos impactos de artes de pesca inovadoras, 

devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 

utilização de artes inovadoras ou o 

alargamento da aplicação dessas artes, 

como as redes de arrasto com impulsos 

elétricos, pode ser incluída, como opção, 

nas recomendações comuns dos grupos 

regionais de Estados-Membros. A 

utilização de artes inovadoras não deve ser 

permitida sempre que uma apreciação 

científica indicar que pode ter impactos 

negativos nos habitats sensíveis e nas 

espécies não-alvo. 

(32) Com base na apreciação científica 

dos impactos de artes de pesca inovadoras, 

devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 

utilização de artes inovadoras ou o 

alargamento da aplicação dessas artes – à 

exceção das redes de arrasto com impulsos 

elétricos, que devem ser proibidas – pode 

ser incluída, como opção, nas 

recomendações comuns dos grupos 

regionais de Estados-Membros. A 

utilização de artes inovadoras não deve ser 

permitida sempre que uma apreciação 

científica indicar que pode ter impactos 

negativos nos habitats sensíveis e nas 

espécies não-alvo. 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Alteração  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 39 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(39) A fim de assegurar condições 

uniformes para a execução das disposições 

do presente regulamento, devem ser 

atribuídas competências de execução à 

Comissão no que diz respeito aos seguintes 

aspetos: estabelecimento das 

especificações dos dispositivos para 

reduzir o desgaste, reforçar ou limitar a 

fuga de capturas na parte dianteira das artes 

rebocadas; definição das especificações 

para os dispositivos de seleção fixados a 

artes de base definidas; definição das 

especificações das redes de arrasto com 

impulsos elétricos; restrições à construção 

e medidas de controlo e monitorização a 

adotar pelo Estado-Membro de pavilhão; 

definição de normas relativas às medidas 

de controlo e monitorização a adotar pelo 

Estado-Membro de pavilhão aquando da 

utilização de artes fixas a profundidades 

compreendidas entre 200 e 600 metros; 

definição de normas pormenorizadas sobre 

as medidas de controlo e monitorização a 

adotar para determinadas zonas de 

proibição ou restrição da pesca; e definição 

de normas pormenorizadas sobre as 

características do sinal e a aplicação dos 

dispositivos destinados a afugentar os 

cetáceos das redes fixas e sobre os métodos 

(39) A fim de assegurar condições 

uniformes para a execução das disposições 

do presente regulamento, devem ser 

atribuídas competências de execução à 

Comissão no que diz respeito aos seguintes 

aspetos: estabelecimento das 

especificações dos dispositivos para 

reduzir o desgaste, reforçar ou limitar a 

fuga de capturas na parte dianteira das artes 

rebocadas; definição das especificações 

para os dispositivos de seleção fixados a 

artes de base definidas; proibição das redes 

de arrasto com impulsos elétricos; 

restrições à construção e medidas de 

controlo e monitorização a adotar pelo 

Estado-Membro de pavilhão; definição de 

normas relativas às medidas de controlo e 

monitorização a adotar pelo Estado-

Membro de pavilhão aquando da utilização 

de artes fixas a profundidades 

compreendidas entre 200 e 600 metros; 

definição de normas pormenorizadas sobre 

as medidas de controlo e monitorização a 

adotar para determinadas zonas de 

proibição ou restrição da pesca; e definição 

de normas pormenorizadas sobre as 

características do sinal e a aplicação dos 

dispositivos destinados a afugentar os 

cetáceos das redes fixas e sobre os métodos 
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utilizados para reduzir ao mínimo as 

capturas acessórias de aves marinhas e 

répteis marinhos. Essas competências 

devem ser exercidas em conformidade com 

o disposto no Regulamento (UE) n.º 

182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho22.  

utilizados para reduzir ao mínimo as 

capturas acessórias de aves marinhas e 

répteis marinhos. Essas competências 

devem ser exercidas em conformidade com 

o disposto no Regulamento (UE) n.º 

182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho22. 

__________________ __________________ 

22 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-

Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

22 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-

Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 

 



 

AM\1143181PT.docx  PE614.331v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

10.1.2018 A8-0381/310 

Alteração  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) «Rede de arrasto com impulsos 

elétricos»: técnica de pesca que utiliza um 

campo elétrico para capturar peixe. A rede 

de arrasto com impulsos elétricos consiste 

num conjunto de elétrodos, fixados à arte 

no eixo de tração, que emitem impulsos 

elétricos curtos; 

(16) «Rede de arrasto com impulsos 

elétricos»: técnica de pesca interdita que 

utiliza um campo elétrico para capturar 

peixe. A rede de arrasto com impulsos 

elétricos consiste num conjunto de 

elétrodos, fixados à arte no eixo de tração, 

que emitem impulsos elétricos curtos; 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Alteração  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Corrente elétrica, exceto para 

utilização da rede de arrasto com impulsos 

elétricos como estabelecido no artigo 24.º e 

no anexo V, parte E; 

(b) Corrente elétrica, nomeadamente 

para utilização da rede de arrasto com 

impulsos elétricos como estabelecido no 

artigo 24.º e no anexo V, parte E; 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Alteração  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que apresentem 

recomendações comuns, em conformidade 

com o artigo 19.º, a fim de permitir a 

utilização ou o alargamento da utilização 

de artes de pesca inovadoras, incluindo a 

utilização da rede de arrasto com impulsos 

elétricos descrita no anexo V, parte E, 

dentro de uma dada bacia marítima, os 

Estados-Membros devem apresentar uma 

apreciação dos impactos prováveis da 

utilização dessas artes nas espécies-alvo e 

nas espécies e habitats sensíveis. 

1. Sempre que apresentem 

recomendações comuns, em conformidade 

com o artigo 19.º, a fim de permitir a 

utilização ou o alargamento da utilização 

de artes de pesca inovadoras – à exceção 

da utilização da rede de arrasto com 

impulsos elétricos, que continua a ser 

proibida – descrita no anexo V, parte E, 

dentro de uma dada bacia marítima, os 

Estados-Membros devem apresentar uma 

apreciação dos impactos prováveis da 

utilização dessas artes nas espécies-alvo e 

nas espécies e habitats sensíveis. 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Alteração  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Anexo V – parte B – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

No mar do Norte e no Skagerrak/Kattegat, 

são aplicáveis as seguintes malhagens do 

saco: 

No mar do Norte e no Skagerrak/Kattegat, 

são aplicáveis as seguintes malhagens do 

saco, à exceção das redes de arrasto de 

vara com impulsos elétricos, que 

continuam a ser proibidas. 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Alteração  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Anexo V – Parte E – subtítulo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Utilização de redes de arrasto com 

impulsos elétricos nas divisões CIEM IVb, 

IVc 

Suprimido 

Or. fr 

Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Alteração  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e à proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Anexo V – Parte E – subtítulo 1 – ponto 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Não obstante o artigo 13.º, é autorizada a 

pesca com redes de arrasto com impulsos 

elétricos nas divisões CIEM IVb, IVc nas 

condições definidas em conformidade 

com o artigo 27.º, n.º 1, segundo 

travessão, do presente regulamento, no 

respeitante às características do impulso 

elétrico utilizado e às medidas de 

monitorização e controlo aplicadas a sul 

de uma linha de rumo que une os 

seguintes pontos, medidos em 

conformidade com o sistema de 

coordenadas WGS84: 

Suprimido 

- um ponto da costa leste do Reino 

Unido a 55º de latitude norte, 

 

- para leste até 55º de latitude norte, 

5° de longitude este, 

 

- para norte até 56º de latitude 

norte, 

 

- para leste até um ponto da costa 

oeste da Dinamarca a 56º de latitude 

norte. 

 

Or. fr 
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Justificação 

As descargas elétricas não são seletivas e atordoam indistintamente todas as espécies nas 

proximidades, incluindo juvenis. Os pescadores do norte da França constatam que os navios 

equipados com redes de arrasto que utilizam impulsos elétricos provocam a redução perigosa 

das unidades populacionais de linguado nas zonas em que este tipo de pesca é praticado. 

 

 

 


