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11.1.2018 A8-0381/353 

Alteração  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 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 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. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Alteração  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 24 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A utilização de artes de pesca 

inovadoras não deve ser autorizada sempre 

que tais apreciações científicas indiquem 

que dela podem resultar impactos 

negativos nos habitats sensíveis e em 

espécies não-alvo. 

3. A utilização de artes de pesca 

inovadoras só deve ser autorizada se tais 

apreciações científicas indicarem que dela 

não podem resultar impactos negativos no 

bem-estar dos animais, nos habitats 

sensíveis e em espécies não-alvo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Alteração  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – linha 4 

 

 

Texto da Comissão  

No mínimo, 80 mm 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 mm Divisão CIEM IVb a 

sul de 54°30' N e 

divisão CIEM IVc 

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. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/356 

Alteração  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 E 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Métodos de pesca inovadores Suprimido 

Utilização de redes de arrasto com impulsos 

elétricos nas divisões CIEM IVb, IVc 
 

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:  

 

– um ponto da costa leste do Reino 

Unido a 55° de latitude norte, 
 

– para leste até 55º N, 5º E,  

– para norte até 56º N,  

– para leste até um ponto da costa 

oeste da Dinamarca a 56º de latitude norte.  
 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Alteração  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – ponto 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No caso das redes de deriva da 

categoria «xeito», a malhagem utilizada 

deve ter entre 23 e 40 mm. 

Or. en 

 

 


