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10.1.2018 A8-0381/336 

Alteração  336 

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 VII – Parte B – n.º 2 – quadro – linha 3 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 80 mm Toda a zona Pesca dirigida a espécies não sujeitas a 

limites de captura 

Alteração  

No mínimo, 60 mm Toda a zona Pesca dirigida a espécies não sujeitas a 

limites de captura (30 % das capturas) 

Or. en 

Justificação 

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

capturas. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Alteração  337 

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 VII – Parte B – quadro – linha 4-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão  

   

Alteração  

No mínimo, 40mm Toda a zona Pesca dirigida a salmonetes, camarão 

(Penaeus spp.), zagaia-castanheta, 

língua e bodião-pavão (40 % das 

capturas) 

  

Or. en 

Justificação 

A alteração retoma a legislação atualmente aplicável. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Alteração  338 

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 VII – Parte C – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) De 1 de outubro a 31 de janeiro do 

ano seguinte, na zona geográfica 

delimitada por linhas retas que unem 

sequencialmente as seguintes 

coordenadas: 

a) Podem pescar na zona de 

proibição definida os navios de arrasto 

pelo fundo que reúnam as seguintes 

características: 

- 43°46,5’N, 07°54,4’W - Utilização de malhagem de 70 mm 

ou superior; e 

- 44°01,5’N, 07°54,4’W - Captura média de pescada no ano 

anterior igual ou inferior a 8 % do total 

das capturas. 

-  43°25,0’N, 09°12,0’W  

-  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa adaptar a pesca à realidade. Com a utilização generalizada da 

malhagem de 70 mm para a frota de arrasto pelo fundo do Golfo da Biscaia, a pescada 

representa apenas 7 % das capturas. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Alteração  339 

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 VII – Parte C – n.º 4 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Utilização de redes fixas nas 

subzonas CIEM VIII, IX, X, e XII a leste 

de 27° W 

4. Utilização de redes fixas nas 

subzonas CIEM IX, X, e XII a leste de 27° 

W 

Or. en 

Justificação 

Na subzona VIII é tradicional a utilização de redes fixas abaixo dos 800 metros de 

profundidade. É preferível manter a situação atual para evitar dificuldades operacionais com 

a entrada em vigor do regulamento. Caso seja necessário, medidas regionais podem 

introduzir os devidos ajustamentos. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Alteração  340 

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 VII – Parte D 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A presença de cetáceos na zona é muito reduzida e as suas capturas acidentais são 

praticamente nulas. Não existem espécies sensíveis de aves marinhas na zona. 



 

AM\1143186PT.docx  PE614.331v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

10.1.2018 A8-0381/341 

Alteração  341 

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 IX – Parte C – n.º 6 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

É proibida a pesca dirigida ao goraz 

(Pagellus bogaraveo) com as artes 

seguintes: 

É proibida a pesca dirigida ao goraz 

(Pagellus bogaraveo, 20% das capturas) 

com as artes seguintes: 

Or. en 

 

 


