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medidas técnicas 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) As medidas técnicas devem 

contribuir para a realização dos objetivos 

da PCP que consistem em pescar a níveis 

que produzam o rendimento máximo 

sustentável, reduzir as capturas indesejadas 

e eliminar as devoluções e contribuir para a 

consecução de um bom estado ambiental, 

na aceção da Diretiva 2008/56/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho18. 

(7) As medidas técnicas devem 

contribuir para a realização dos objetivos 

da PCP, de forma a repor as populações 

de espécies capturadas a níveis superiores 

aos que produzam o rendimento máximo 

sustentável, reduzir as capturas indesejadas 

e eliminar as devoluções e contribuir para a 

consecução de um bom estado ambiental, 

na aceção da Diretiva 2008/56/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho18. 

_________________ _________________ 

18 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 

2008, que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política para o 

meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 

19). 

18 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 

2008, que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política para o 

meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 

19). 

Or. en 



 

AM\1143217PT.docx  PE614.331v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0381/294 

Alteração  294 

Marco Affronte 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Garantir que as condições 

indicadas nos descritores 1, 3, 4 e 6 

constantes da Decisão 2010/477/EC da 

Comissão sejam satisfeitas. 
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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 4 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Garantir que as capturas de 

espécies marinhas de tamanho inferior ao 

tamanho mínimo de referência de 

conservação não excedem 5 % em volume, 

em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 

com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 

n.º 1380/2013. 

a) A medida em que as capturas de 

espécies marinhas de tamanho inferior ao 

tamanho mínimo de referência de 

conservação sejam progressivamente 

reduzidas para níveis inferiores em 50 % 

aos atuais níveis para as principais 

atividades de pesca, tal como definidas 

através do procedimento indicado no n.º 

1-A, num prazo de cinco anos a contar da 

data de publicação do presente 

Regulamento. 
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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 7 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, o 

presente artigo é aplicável às águas 

internacionais e às águas de países 

terceiros. 
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medidas técnicas 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Se os Estados-Membros não 

apresentarem recomendações comuns, a 

Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados para, sempre que necessário, 

alterar ou estabelecer os tamanhos 

mínimos de referência de conservação 

referidos na parte A dos anexos V a X, 

sempre que necessário para proteger os 

juvenis de espécies marinhas. 
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Relatório A8-0381/2017 
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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 25 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Se os Estados-Membros não 

apresentarem recomendações comuns, a 

Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados que permitam a utilização de 

medidas de conservação da natureza 

acima indicadas para proteger espécies e 

habitats sensíveis. 
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