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10.1.2018 A8-0381/330 

Alteração  330 

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 C – ponto 7.1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

7.1 Quando mais de 50 toneladas das 

capturas mantidas a bordo de um navio 

sejam constituídas por sarda/cavala, é 
proibida a pesca dirigida a esta espécie 

com artes rebocadas cujo saco tenha uma 

malhagem inferior a 80 mm ou com redes 

de cerco com retenida na zona delimitada 

pelas linhas de rumo que unem 

sequencialmente as seguintes coordenadas, 

medidas em conformidade com o sistema 

WGS84: 

7.1 É proibida a pesca dirigida a esta 

espécie com artes rebocadas cujo saco 

tenha uma malhagem inferior a 80 mm ou 

com redes de cerco com retenida, exceto se 

o peso desta espécie não exceder 15 % do 

peso vivo das quantidades totais de 

sarda/cavala e outros organismos 

marinhos a bordo capturados, na zona 

delimitada pelas linhas de rumo que unem 

sequencialmente as seguintes coordenadas, 

medidas em conformidade com o sistema 

WGS84: 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa adaptar a pesca à realidade. 
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Proposta de regulamento 

Anexo VI – Parte C – ponto 9.1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

- redes de emalhar fundeadas de 

malhagem mínima de 120 mm e não mais 

de 100 malhas de altura utilizadas na pesca 

dirigida à pescada, se o comprimento total 

do conjunto das redes utilizadas não 

exceder 25 km por navio e o tempo de 

imersão não exceder 24 horas, 

- redes de emalhar fundeadas de 

malhagem mínima de 100 mm e não mais 

de 100 malhas de altura utilizadas na pesca 

dirigida à pescada (85 % das capturas), se 

o comprimento total do conjunto das redes 

utilizadas não exceder 25 km por navio e o 

tempo de imersão não exceder 24 horas, 

Or. en 
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Anexo VII – Parte A – quadro – linha 14 

 

 

Texto da Comissão  

Cavala/sarda (Scomber spp.) 20 cm 

Alteração  

Cavala/sarda (Scomber spp.) 20 cm1-A 

 __________________ 

 1-AOs 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 

Esta alteração visa manter a legislação em vigor. 
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Anexo VII – Parte A – quadro – linha 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Carapau (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Não é aplicável um tamanho mínimo de 

referência de conservação ao carapau-

negrão (Trachurus picturatus) capturado 

nas águas adjacentes ao arquipélago dos 

Açores, sob soberania ou jurisdição de 

Portugal. 

Alteração  

Carapau (Trachurus spp.) 15 cm1,1-A, 1-B 

 __________________ 

 1  Não é aplicável um tamanho mínimo de 

referência de conservação ao carapau-

negrão (Trachurus picturatus) capturado 

nas águas adjacentes ao arquipélago dos 

Açores, sob soberania ou jurisdição de 

Portugal. 

 1-A. Um máximo de 5 % pode ser 

constituído por carapaus de tamanho 

compreendido entre 12 e 15 cm. Para 

efeitos de controlo desta quantidade, o 

fator de conversão a aplicar ao peso das 

capturas é de 1,20. Estas disposições não 

se aplicam às capturas sujeitas à 

obrigação de desembarque. 
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 1-B Em derrogação do disposto no artigo 

15.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 

os tamanhos mínimos de referência de 

conservação de sardinha, biqueirão, 

arenque, carapau e sarda/cavala não são 

aplicáveis 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 pode ser calculada com 

base numa ou mais amostras 

representativas. O limite de 10% não será 

excedido durante o transbordo, 

desembarque, transporte, 

armazenamento, exposição ou venda. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração visa manter a legislação em vigor. 
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Anexo VII – Parte B – ponto 1 – quadro – linha 2-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão  

  

Alteração  

No mínimo, 70mm1-A Toda a zona Nenhuma 

_________   

1-A. Deve ser utilizada uma malhagem 

de 100 mm na pesca dirigida à 

pescada (40 % das capturas) nas 

divisões CIEM VIII a, b, d, e. 

  

Or. en 

Justificação 

Esta alteração retoma a malhagem atualmente aplicável nesta zona. Permite também manter 

a atual malhagem para a pescada. O limiar atual de 20 %, porém, afigura-se problemático à 

luz do que é atualmente praticado. Propõe-se, por conseguinte, fixar o limiar de 40 %, que 

possibilitaria a aplicação da obrigação de desembarque sem consequências drásticas para as 

atuais práticas de pesca. 
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Anexo VII – Parte B – ponto 1 – quadro – linha 5 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 55mm Toda a zona Pesca dirigida a 

espécies não 

cobertas por 

limites de captura 

ou ao goraz 

Alteração   

No mínimo, 55mm Toda a zona Pesca dirigida a 

espécies não 

sujeitas a limites 

de captura (30 % 

das capturas) 

  Pesca dirigida ao 

goraz (30 % das 

capturas) 

  Pesca dirigida à 

sarda, carapau e 

verdinho (60 % 

das capturas) 

Or. en 

Justificação 

A alteração retoma a legislação atualmente em vigor. 

 

 


