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11.1.2018 A8-0381/320 

Alteração  320 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 10 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Não obstante o n.º 1, é proibido ter 

a bordo ou utilizar qualquer rede de 

deriva no mar Báltico. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A proibição da utilização de redes de deriva no mar Báltico foi introduzida para evitar as 

capturas acidentais de golfinhos. Na Polónia, foram publicados relatórios científicos que 

confirmam a ausência de capturas acidentais de golfinhos nas redes de deriva. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Alteração  321 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 10 – n.º 4 – travessão 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

- tubarões pertencentes às seguintes 

espécies ou famílias Hexanchus griseus; 

Cetorhinus maximus; todas as espécies 

dos Géneros Alopiidae; Carcharhinidae; 

Sphymidae; Isuridae; Lamnidae. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição está especificamente prevista para o mar Mediterrâneo e não deve ser 

generalizada a outras bacias marítimas. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Alteração  322 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo V – Parte B – ponto 1 – Quadro – linha 4 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 80mm Divisão CIEM IVb a sul 

de 54°30' N e divisão 

CIEM IVc 

Pesca dirigida ao linguado 

com redes de arrasto de 

vara ou redes de arrasto 

com impulsos elétricos. 

Uma secção de pano com 

uma malhagem mínima de 

180 mm montada na 

metade superior da parte 

anterior da rede. 

Alteração  

No mínimo, 80 mm1-A Divisão CIEM IVb e 

divisão CIEM IVc 

Pesca dirigida ao linguado 

(15 % das capturas) com 

redes de arrasto de vara. A 

arte deve estar equipada 

com uma secção de pano 

com uma malhagem 

mínima de 180 mm 

montada na metade 

superior da parte anterior 

da rede. 

 

 

________  Pesca dirigida ao badejo, 

à sarda/cavala e a 

espécies não sujeitas a 

limites de captura (55 % 

das capturas 
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combinadas). A arte deve 

estar equipada com um 

pano de malha quadrada 

de, no mínimo, 100 mm. 
1-A É proibido utilizar 

qualquer rede de arrasto 

de vara de malhagem 

compreendida entre 32 e 

99 mm a norte de uma 

linha que une os 

seguintes pontos: um 

ponto da costa leste do 

Reino Unido a 55º de 

latitude norte, em seguida 

para leste até 55º de 

latitude norte, 05º de 

longitude este, em 

seguida para norte até 

56º de latitude norte e 

para leste até ao ponto da 

costa oeste da Dinamarca 

situado a 56º de latitude 

norte. É proibido utilizar 

qualquer rede de arrasto 

de vara de malhagem 

compreendida entre 32 e 

119mm na divisão CIEM 

IIa e na parte da subzona 

CIEM IV a norte de 56° 

00′ N. 

  

Or. en 

Justificação 

A alteração retoma a legislação atualmente aplicável. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Alteração  323 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo V – Parte B – ponto 2 – Quadro – linha 3 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 100 mm Toda a zona Pesca dirigida ao 

linguado ou a 

espécies não 

sujeitas a limites 

de captura 

Alteração  

No mínimo, 90 mm Toda a zona Pesca dirigida aos 

peixes-chatos (50 

% das capturas) 
ou a espécies não 

sujeitas a limites 

de captura (50 % 

das capturas). 

Or. en 

Justificação 

A disposição relativa a uma malhagem de 90 mm é atualmente aplicável nas zonas VIId, IIa e 

no mar do Norte (anexo VI do Regulamento 850/98). Convém prever uma determinada 

percentagem das capturas como condição para a utilização de uma malhagem com a referida 

dimensão para uma pescaria específica. Esta percentagem está adaptada às realidades de 

cada tipo de pesca. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Alteração  324 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo VI – Parte A – Quadro 1 – linha 14 

 

 

Texto da Comissão  

Sarda/cavala (Scomber spp.) 20 cm 

Alteração  

Sarda/cavala (Scomber spp.) 20 cm1-A 

 

 ___________ 

 1-A Os tamanhos mínimos de referência de 

conservação de sardinha, biqueirão, 

arenque, carapau e sarda/cavala não se 

aplicam até ao limite de 10 % em peso 

vivo das capturas totais mantidas a bordo 

de cada uma destas espécies. 
 A percentagem de sardinha, biqueirão, 

arenque, sarda/cavala ou carapau 

subdimensionados é calculada como 

proporção em peso vivo de todos os 

organismos marinhos a bordo, após 

separação ou no desembarque. 
 Essa percentagem será calculada com 

base em uma ou mais amostras 

representativas. Não é permitido 

ultrapassar o limite de 10 % durante o 

transbordo, o desembarque, o transporte, 

o armazenamento, a exposição ou a 

venda. 

Or. en 
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Justificação 

A presente alteração visa manter a legislação em vigor. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Alteração  325 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo VI – Parte B – ponto 1 – Quadro – linha 3 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 100 mm Toda a zona Pesca dirigida à pescada ou 

ao badejo. A arte deve estar 

equipada com um pano de 

malha quadrada de 100 mm. 

Alteração  

No mínimo, 80 mm Divisão CIEM VII Pesca dirigida à pescada, 

areeiros e tamboril (em 

conjunto, 50 % das 

capturas) ou ao badejo (50 

% das capturas). A arte 

deve estar equipada com um 

pano de malha quadrada de 

80 mm. 

  Pesca dirigida aos peixes-

chatos (30 % das capturas) 

com redes de arrasto com 

portas1-A ou espécies não 

cobertas por limites de 

captura (50 % das 

capturas). A arte deve estar 

equipada com um pano de 

malha quadrada de, no 

mínimo, 80 mm. 

  __________________ 

  1-AO total das capturas pode 

conter até 10 % de 

bacalhau e arinca. 
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Texto da Comissão Alteração 

  

Or. en 

Justificação 

Convém definir uma malhagem específica para estas pescarias em função da composição das 

capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Alteração  326 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo VI – Parte B – ponto 1 – Quadro – linha 4 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 80mm Toda a zona Pesca dirigida ao Nephrops 

norvegicus ou espécies não 

cobertas por limites de captura. A 

arte deve estar equipada com um 

pano de malha quadrada de pelo 

menos 120 mm ou uma grelha 

separadora com uma distância 

máxima entre barras de 35 mm ou 

outro dispositivo de seletividade 

equivalente. 

Alteração  

No mínimo, 80mm Toda a zona Pesca dirigida ao Nephrops 

norvegicus (30 % das capturas). A 

arte deve estar equipada com um 

pano de malha quadrada de pelo 

menos 120 mm ou uma grelha 

separadora com uma distância 

máxima entre barras de 35 mm ou 

outro dispositivo de seletividade 

equivalente. 

Or. en 

Justificação 

Convém definir uma malhagem específica para estas pescarias em função da composição das 

capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Alteração  327 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo VI – Parte B – ponto 1 – Quadro – linha 5 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 80mm Divisões CIEM 

VIIa,b,d,e,h,j 

Pesca dirigida ao linguado com 

redes de arrasto de vara. Uma 

secção de pano com uma malhagem 

mínima de 180 mm montada na 

metade superior da parte anterior da 

rede. 

Alteração  

No mínimo, 80mm Divisões CIEM 

VIIa,b,d,e,f,g,h,

j 

Pesca dirigida aos crustáceos (15 % 

das capturas) com redes de arrasto 

de vara. Uma secção de pano com 

uma malhagem mínima de 180 mm 

montada na metade superior da 

parte anterior da rede. 

Or. en 

Justificação 

Convém definir uma malhagem específica para estas pescarias em função da composição das 

capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Alteração  328 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo VI – Parte B – ponto 1 – Quadro – linha 2-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão  

   

Alteração  

No mínimo, 80mm Subdivisões 

CIEM VIId e 

VIIe 

Pesca dirigida ao badejo, 

sarda/cavala ou espécies não 

cobertas por limites de captura (50 

% no total). 

Or. en 

Justificação 

Convém definir uma malhagem específica para estas pescarias em função da composição das 

capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Alteração  329 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo VI – Parte B – ponto 2 – Quadro – linha 3 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 100mm Toda a zona Pesca dirigida ao linguado ou a 

espécies não sujeitas a limites de 

captura 

Alteração  

No mínimo, 100mm1-A Toda a zona Pesca dirigida aos peixes-chatos 

(50 % das capturas) ou a espécies 

não sujeitas a limites de captura (50 

% das capturas). 

_______  Pesca dirigida à arinca, ao badejo, 

à solha escura do mar do Norte e 

ao robalo-legítimo (70 % das 

capturas) 

1-A Na divisão CIEM VIId, 

é aplicável uma 

malhagem de 90 mm. 

  

Or. en 

Justificação 

A alteração retoma a legislação atualmente aplicável. 

 

 


