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10.1.2018 A8-0381/272 

Alteração  272 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. É proibida a utilização de 

quaisquer redes de emalhar, de enredar e 

tresmalhos fundeados em zonas 

designadas em conformidade com as 

Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE e 

2008/56/CE, se tal afetar negativamente o 

estado de conservação das espécies e dos 

habitats sensíveis. 

Or. en 

Justificação 

As redes estáticas são reconhecidas como uma ameaça específica para muitas espécies de 

mamíferos marinhos e de aves marinhas. É fundamental que se alcancem os objetivos de 

conservação das zonas designadas. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Alteração  273 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 31 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Proteger espécies e habitats 

sensíveis quando existam provas da 

existência de ameaça grave à sua 

conservação. 

Or. en 

Justificação 

As medidas de salvaguarda através de uma ação imediata devem aplicar-se, também, à 

proteção de espécies e habitats sensíveis, quando existam provas da existência de ameaça 

grave à sua conservação. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Alteração  274 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 D – subtítulo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Medidas destinadas a reduzir as capturas 

ocasionais de cetáceos na divisão CIEM 

IIIa e na subzona CIEM IV 

Medidas destinadas a reduzir as capturas 

ocasionais de mamíferos marinhos na 

divisão CIEM IIIa e na subzona CIEM IV 

Or. en 

Justificação 

Alteração necessária a fim de alterar o termo para «mamíferos marinhos», que inclui focas, 

bem como golfinhos, toninhas e baleias. As capturas acessórias são uma questão importante 

para as focas, visto que estão protegidas pela Diretiva Habitats, e as medidas devem incluí-

las. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Alteração  275 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 D – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Medidas destinadas a reduzir ao 

mínimo as capturas ocasionais de aves 

marinhas  

 1. Devem ser criados programas de 

investigação científica no mar do Norte, 

com vista a identificar a sobreposição de 

espécies sensíveis com artes e esforço de 

pesca e determinar soluções técnicas para 

as artes de pesca.  

 2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais no mar do Norte, nos locais 

onde a investigação científica identificou 

áreas em que se tem conhecimento de 

capturas ocasionais de aves marinhas 

sensíveis, até que estas medidas possam 

ser substituídas por outras medidas 

técnicas.  

 3. Os navios que pescam com 

palangres no mar do Norte devem utilizar 

uma combinação de soluções técnicas 

cientificamente testadas, como cabos de 

galhardetes, mudanças no peso da linha, 

proteção de anzol e calagem dos 

palangres na obscuridade, com a 

iluminação do convés mínima necessária 

por razões de segurança. As combinações 

devem ser determinadas com base nas 

configurações das artes e nas espécies 
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sensíveis que podem ser capturadas pelas 

frotas. As especificações devem cumprir 

as normas estabelecidas nas orientações 

acordadas internacionalmente.  

 4. Os Estados-Membros devem 

monitorizar e avaliar a eficácia das 

medidas de atenuação introduzidas, 

inclusive em relação às capturas de pesca 

e ao esforço de pesca.  

Or. en 

Justificação 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.Baseline measures need to be established to 

tackle seabird bycatch. Without baseline measures, regionalization process that is proposed 

within this regulation cannot take place. Baseline measures need to include scientific 

research as a means of identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining 

mitigation measures. Spatial measures are needed to be established until other technical 

measures can be rolled out. All mitigation measures that are applied need to be monitored. 

Several mitigation measures for longlines have been scientifically tested (peer review studies) 

and have been known to be effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring 

devices such as streamers (also known as tori line), line weighting, night settings, and hook 

shielding. A combination of use of these measures can be effective in minimizing bycatch by 

more than 95%. 



 

AM\1143171PT.docx  PE614.331v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

10.1.2018 A8-0381/276 

Alteração  276 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 D – n.º 1 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de cetáceos nas 

divisões CIEM VIa, VIId, e, f, g, h, j  

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de mamíferos 

marinhos nas divisões CIEM VI, VII 

Or. en 

Justificação 

Alteração necessária a fim de alterar o termo para «mamíferos marinhos», que inclui focas, 

bem como golfinhos, toninhas e baleias. As capturas acessórias são uma questão importante 

para as focas, visto que estão protegidas pela Diretiva Habitats, e as medidas devem incluí-

las. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Alteração  277 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 D – n.º 2 – ponto 2.1 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.1. Devem ser criados programas de 

investigação científica nas Águas 

Ocidentais Norte, com vista a identificar a 

sobreposição de espécies sensíveis com 

artes e esforço de pesca e determinar 

soluções técnicas para as artes de pesca. 

Or. en 

Justificação 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone. Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/278 

Alteração  278 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 D – n.º 2 – ponto 2.2 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais nas Águas Ocidentais Norte, nos 

locais onde a investigação científica 

identificou áreas em que se tem 

conhecimento de capturas ocasionais de 

aves marinhas sensíveis, até que estas 

medidas possam ser substituídas por 

outras medidas técnicas. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Alteração  279 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 D – n.º 2 – ponto 2.3 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.3. Os Estados-Membros devem 

monitorizar e avaliar a eficácia das 

medidas de atenuação introduzidas, 

inclusive em relação às capturas de pesca 

e ao esforço de pesca. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Alteração  280 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – n.º 1 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de cetáceos nas zonas 

CIEM VIII, IXa 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de mamíferos 

marinhos nas zonas CIEM VIII e IX 

Or. en 

Justificação 

Alteração necessária a fim de alterar o termo para «mamíferos marinhos», que inclui focas, 

bem como golfinhos, toninhas e baleias. As capturas acessórias são uma questão importante 

para as focas, visto que estão protegidas pela Diretiva Habitats, e as medidas devem incluí-

las. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Alteração  281 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – n.º 2 – ponto 2.1 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.1. Devem ser criados programas de 

investigação científica nas Águas 

Ocidentais Sul, com vista a identificar a 

sobreposição de espécies sensíveis com 

artes e esforço de pesca e determinar 

soluções técnicas para as artes de pesca. 

Or. en 

Justificação 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. 

Without baseline measures, regionalization process that is proposed within this regulation 

cannot take place. Baseline measures need to include scientific research as a means of 

identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial 

measures are needed to be established until other technical measures can be rolled out. All 

mitigation measures that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for 

longlines have been scientifically tested (peer review studies) and have been known to be 

effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers 

(also known as tori line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of 

use of these measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 

 

 


