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10.1.2018 A8-0381/282 

Alteração  282 

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 2.2 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais nas Águas Ocidentais Sul, onde 

a investigação científica identificou áreas 

em que se tem conhecimento de que aves 

marinhas sensíveis são capturadas 

acidentalmente, até que essas medidas 

possam ser substituídas por outras 

medidas técnicas. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Alteração  283 

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 2.3 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.3. Os Estados-Membros devem 

monitorizar e avaliar a eficácia das 

medidas de atenuação estabelecidas, 

inclusive em relação às capturas de pesca 

e ao esforço de pesca. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/284 

Alteração  284 

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 VIII – parte D – n.º 1 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de cetáceos 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de mamíferos 

marinhos 

Or. en 

Justificação 

Alteração necessária a fim de alargar 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 A8-0381/285 

Alteração  285 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório  

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 VIII – parte D – ponto 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Medidas destinadas a reduzir ao 

mínimo as capturas ocasionais de aves 

marinhas 

 1.1. Devem ser criados programas de 

investigação científica no mar Báltico 

com vista a identificar a sobreposição de 

espécies sensíveis com artes e esforço de 

pesca e estabelecer soluções técnicas para 

as artes de pesca. 

 1.2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais no mar Báltico, onde a 

investigação científica identificou áreas 

em que se tem conhecimento de que aves 

marinhas sensíveis são capturadas 

acidentalmente, até que essas medidas 

possam ser substituídas por outras 

medidas técnicas. 

 1.3. Os Estados-Membros devem 

monitorizar e avaliar a eficácia das 

medidas de atenuação estabelecidas, 

inclusive em relação às capturas de pesca 

e ao esforço de pesca. 

Or. en 
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Justificação 

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

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

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 A8-0381/286 

Alteração  286 

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 IX – parte D – n.º 1 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de cetáceos 

1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de mamíferos 

marinhos 

Or. en 

Justificação 

Alteração necessária a fim de alargar 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 A8-0381/287 

Alteração  287 

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 IX – parte D – n.º 2 – ponto 2.1 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.1. Devem ser criados programas de 

investigação científica no Mediterrâneo 

com vista a identificar a sobreposição de 

espécies sensíveis com artes e esforço de 

pesca e estabelecer soluções técnicas para 

as artes de pesca. 

Or. en 

Justificação 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. 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 A8-0381/288 

Alteração  288 

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 IX – parte D – n.º 2 – ponto 2.2 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais no Mediterrâneo, onde a 

investigação científica identificou áreas 

em que se tem conhecimento de que aves 

marinhas sensíveis são capturadas 

acidentalmente, até que essas medidas 

possam ser substituídas por outras 

medidas técnicas. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Alteração  289 

Ricardo Serrão Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório  

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 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 estabelecidas, 

inclusive em relação às capturas de pesca 

e ao esforço de pesca. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/290 

Alteração  290 

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 X – parte D – ponto 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Medidas destinadas a reduzir ao 

mínimo as capturas ocasionais de aves 

marinhas 

 1-A-1. Devem ser criados programas de 

investigação científica no mar Negro com 

vista a identificar a sobreposição de 

espécies sensíveis com artes e esforço de 

pesca e estabelecer soluções técnicas para 

as artes de pesca. 

 1.A.2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais no mar Negro, onde a 

investigação científica identificou áreas 

em que se tem conhecimento de que aves 

marinhas sensíveis são capturadas 

acidentalmente, até que essas medidas 

possam ser substituídas por outras 

medidas técnicas. 

 1.A.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 



 

AM\1143172PT.docx  PE614.331v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Justificação 

Faltavam medidas de atenuação destinadas às aves marinhas. Deve ser aplicada uma 

abordagem de precaução no mar Negro. Muito pouco se sabe sobre a captura acessória de 

aves marinhas e o impacto das pescarias. Os Estados-Membros devem criar programas de 

investigação para determinar o alcance do impacto e as medidas técnicas necessárias que 

podem ser aplicadas. 
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Alteração  291 

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 XI – Parte B-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Parte B-A. 

 Medidas de atenuação para espécies 

sensíveis 

 1. Medidas destinadas a reduzir as 

capturas ocasionais de mamíferos 

marinhos 

 1.1. É proibido aos navios utilizar 

redes fixas, redes de deriva, redes de 

arrasto pelágico, redes de arrasto de 

abertura vertical ou outras pescarias 

identificadas como evidenciando capturas 

acessórias nas regiões ultraperiféricas, se 

não for simultaneamente utilizada 

tecnologia de atenuação comprovada. 

Devem ser concedidas isenções apenas às 

pescarias com capturas acessórias 

cumulativas negligenciáveis 

demonstradas. 

 1.2. O ponto 1 não é aplicável às 

operações de pesca realizadas 

exclusivamente para efeitos de 

investigação científica com autorização e 

sob a autoridade do Estado-Membro ou 

dos Estados-Membros interessados cujo 

objetivo seja desenvolver novas medidas 

técnicas destinadas a reduzir as capturas 

ocasionais ou a morte de cetáceos. 
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 1.3. Os Estados-Membros devem, 

através de regimes de controlo anuais 

específicos, monitorizar e avaliar, através 

de estudos científicos ou projetos-piloto, a 

eficácia dos dispositivos de atenuação 

descritos no ponto 1.1 nas pescarias e 

zonas em causa. 

 2. Medidas destinadas a reduzir ao 

mínimo as capturas ocasionais de aves 

marinhas 

 2.1. Devem ser criados programas de 

investigação científica nas regiões 

ultraperiféricas com vista a identificar a 

sobreposição de espécies sensíveis com 

artes e esforço de pesca e estabelecer 

soluções técnicas para as artes de pesca. 

 2.2. Devem ser aplicadas medidas 

espaciais nas regiões ultraperiféricas, 

onde a investigação científica identificou 

áreas em que se tem conhecimento de que 

aves marinhas sensíveis são capturadas 

acidentalmente, até que essas medidas 

possam ser substituídas por outras 

medidas técnicas. 

Or. en 

Justificação 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


