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11.9.2017 A8-0263/80 

Alteração  80 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É conveniente estabelecer a 

taxa-alvo de mortalidade por pesca (F) que 

corresponde ao objetivo de atingir e manter 

o MSY, na forma de intervalos de valores 

consentâneos com a consecução do 

rendimento máximo sustentável (FMSY).  

Estes intervalos, baseados em pareceres 

científicos, são necessários para permitir 

uma certa flexibilidade a fim de ter em 

conta a evolução dos pareceres científicos, 

contribuir para a aplicação da obrigação de 

desembarque e ter em conta as 

características das pescarias mistas. Os 

intervalos FMSY  foram calculados pelo 

Conselho Internacional de Exploração do 

Mar (CIEM) de forma a não permitirem 

uma redução de mais de 5 % em termos 

do rendimento a longo prazo por 

comparação com o MSY6. O limite 

máximo do intervalo é fixado de forma a 

que a probabilidade de a unidade 

populacional descer abaixo do Blim ou da 

abundâncialimit não possa exceder 5 %.  

Este limite máximo obedece igualmente à 

chamada regra aconselhada do CIEM , 

que indica que, se o estado da biomassa 

reprodutora ou da abundância for mau, F 

deve reduzir-se a um valor que não 

exceda um limite máximo igual ao valor 

FMSY multiplicado pela biomassa 

(12) É conveniente estabelecer a 

taxa-alvo de mortalidade por pesca (F) que 

corresponde ao objetivo de atingir e manter 

o MSY, na forma de intervalos de valores 

consentâneos com a consecução do 

rendimento máximo sustentável (FMSY). 

Estes intervalos, baseados em pareceres 

científicos, são necessários para permitir 

uma certa flexibilidade a fim de ter em 

conta a evolução dos pareceres científicos, 

contribuir para a aplicação da obrigação de 

desembarque e ter em conta as 

características das pescarias mistas. A taxa 

de exploração FMSY deve constituir o 

limite máximo de exploração. 
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reprodutora ou pela abundância no ano 

do TAC e dividido pelo MSY Btrigger ou 

pela Abundancelimit. O CIEM utiliza estas 

considerações e a regra aconselhada na 

sua prestação de pareceres científicos 

sobre a mortalidade por pesca e sobre as 

opções de captura. 

___________________  

6 EU request to ICES to provide FMSY 

ranges for selected North Sea and Baltic 

Sea stocks 

 

7 General context of ICES advice, July 

2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Alteração  81 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Para efeitos de fixação das 

possibilidades de pesca, deverá haver um 

limite máximo para os intervalos FMSY 

normalmente utilizados e, desde que se 

considere que a unidade populacional em 

causa se encontra em bom estado, um 

limite máximo em certos casos. Só deverá 

ser possível fixar as possibilidades de 

pesca até ao limite máximo se, com base 

em pareceres ou em dados científicos, tal 

for necessário para a realização dos 

objetivos estabelecidos no presente 

regulamento no âmbito das pescarias 

mistas ou para evitar danos a uma 

unidade populacional causados por 

dinâmicas intraespécies ou interespécies 

das unidades populacionais, ou para 

limitar as variações das possibilidades de 

pesca de ano para ano. 

Suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Alteração  82 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos termos do artigo 16.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, as 

possibilidades de pesca devem respeitar os 

intervalos das taxas-alvo de mortalidade 

por pesca constantes do anexo I, coluna A, 

do presente regulamento. 

2. Nos termos do artigo 16.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, as 

possibilidades de pesca devem respeitar os 

intervalos das taxas-alvo de mortalidade 

por pesca constantes do anexo I do 

presente regulamento. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Alteração  83 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sem prejuízo dos n.os 2 e 3, as 

possibilidades de pesca de uma unidade 

populacional podem ser fixadas de acordo 

com os intervalos de mortalidade por 

pesca constantes do anexo I, coluna B, 

desde que a unidade populacional em 

causa se encontre acima do ponto de 

referência para o nível mínimo da 

biomassa reprodutora constante do anexo 

II, coluna A: 

Suprimido 

(a) Se, com base em pareceres ou em 

dados científicos, tal for necessário para a 

realização dos objetivos estabelecidos no 

artigo 3.º no caso das pescarias mistas; 

 

(b) Se, com base em pareceres ou em 

dados científicos, tal for necessário para 

evitar danos graves a uma unidade 

populacional causados por dinâmicas 

intraespécies ou interespécies das 

unidades populacionais; ou 

 

(c) Para limitar as variações de 

possibilidades de pesca entre anos 

consecutivos a 20 %, no máximo. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Alteração  84 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 –  parágrafo 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quando os pareceres científicos indicarem 

que são necessárias medidas corretivas 

para a conservação de uma das unidades 

populacionais demersais dos Grupos 3 a 

7, ou quando, para um dado ano, a 

biomassa reprodutora de uma das 

unidades populacionais do Grupo 1 ou a 

abundância de uma das unidades 

funcionais do Grupo 2 for inferior aos 

pontos de referência de conservação 

constantes do anexo II, coluna A, do 

presente regulamento, a Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados, em 

conformidade com o artigo 18.º do 

presente regulamento e com o artigo 18.º 

do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 no 

que respeita aos seguintes elementos: 

Quando os pareceres científicos indicarem 

que são necessárias medidas adicionais 

para assegurar que quaisquer pescas 

inseridas no âmbito do presente 

regulamento sejam geridas em 

conformidade com o artigo 3.º do mesmo, 

a Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o artigo 

18.º do presente regulamento e com o 

artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 

1380/2013. Sem prejuízo do disposto no 

artigo 18.º, n.ºs 1 e 3, a Comissão pode 

adotar atos delegados na ausência de uma 

recomendação conjunta, referida nesses 

números. Esses atos delegados devem 

abranger medidas no que respeita aos 

seguintes elementos: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Alteração  85 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Anexo I 

 

Texto da Comissão 

 

1. Grupo 1 

  

Unidade populacional Intervalos das taxas-alvo de mortalidade por pesca 

consentâneos com a consecução do rendimento 

máximo sustentável (FMSY) 

Coluna A Coluna B 

Bacalhau do mar do 

Norte 

0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Arinca 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Solha do mar do Norte 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Escamudo 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Linguado do mar do 

Norte 

0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Linguado do Kattegat 0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Badejo do mar do Norte Não definido Não definido 

 

2. Grupo 2 

  

Unidade funcional (UF) 

do lagostim 

Intervalos das taxas-alvo de mortalidade por pesca 

consentâneos com a consecução do rendimento 

máximo sustentável (FMSY) (como taxa de captura) 

Coluna A Coluna B 

Divisão IIIa UF 3 e 4 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Fossa de Farn UF 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Bacia de Fladen UF 7 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Estuário do Forth UF 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 

Baía de Moray UF 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 
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Alteração 

 

1. Grupo 1 

  

Os valores apresentados no quadro são provenientes do mais recente pedido especial de 

parecer do CIEM intitulado «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected 

North Sea and Baltic Sea stocks» (pedido da UE ao CIEM no sentido de apresentar 

intervalos FMSY para determinadas unidades populacionais do mar Báltico e do mar do 

Norte) 

Unidade populacional Intervalos das taxas-alvo de mortalidade por pesca 

consentâneos com a consecução do rendimento máximo 

sustentável (FMSY) 

Bacalhau da subzona IV e 

das divisões VIId e IIIa 

oeste 

FMSY lower - FMSY  

Arinca da subzona IV e das 

divisões VIa e IIIa oeste 

FMSY lower - FMSY  

Solha da subzona IV e da 

divisão IIIa 

FMSY lower - FMSY  

Escamudo das subzonas IV 

e VI e da divisão IIIa  

FMSY lower - FMSY  

Linguado da subzona IV FMSY lower - FMSY  

Linguado da divisão IIIa e 

das subdivisões 22-24 

FMSY lower - FMSY  

Badejo da subzona IV e da 

divisão VIId 

FMSY lower - FMSY  

Tamboril da divisão IIIa e 

das subzonas IV e VI 

FMSY lower - FMSY  

Camarão-ártico das 

divisões IVa este e IIIa 

FMSY lower - FMSY  

 

2. Grupo 2 

  

Os valores apresentados no quadro são provenientes do mais recente pedido especial de 

parecer do CIEM intitulado «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected 

North Sea and Baltic Sea stocks» (pedido da UE ao CIEM no sentido de apresentar 

intervalos FMSY para determinadas unidades populacionais do mar Báltico e do mar do 

Norte) 

Unidade funcional (UF) do 

lagostim 

Intervalos das taxas-alvo de mortalidade por pesca 

consentâneos com a consecução do rendimento máximo 

sustentável (FMSY) (como taxa de captura) 

 Coluna A  

Divisão IIIa UF 3 e 4 FMSY lower - FMSY  

Fossa de Farn UF 6 FMSY lower - FMSY  

Bacia de Fladen UF 7 FMSY lower - FMSY  

Estuário do Forth UF 8 FMSY lower - FMSY  

Baía de Moray UF 9 FMSY lower - FMSY  
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Or. en 

 

 


