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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 

Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1) A política comum das pescas (PCP) 

deve contribuir para a proteção do meio 

marinho, para a gestão sustentável de todas 

as espécies exploradas comercialmente e, 

em especial, para se alcançar um bom 

estado ambiental no meio marinho até 

2020, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, da 

Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho.40 

1) A política comum das pescas (PCP) 

deve assegurar a proteção do meio 

marinho e a gestão sustentável de todas as 

espécies exploradas comercialmente e deve 

contribuir para se alcançar um bom estado 

ambiental no meio marinho até 2020, nos 

termos do artigo 1.º, n.º 1, da Diretiva 

2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho40. 

__________________ __________________ 

40 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 (Diretiva-Quadro Estratégia 

Marinha) (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 

40 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 (Diretiva-Quadro Estratégia 

Marinha) (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) A regionalização deve ser utilizada 

para criar medidas específicas que tomem 

em consideração as especificidades de 

cada zona de pesca e protejam as suas 

condições ambientais. 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-B) As possibilidades de pesca devem 

ser atribuídas de acordo com os princípios 

estabelecidos no artigo 17.º do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 

aplicando critérios transparentes e 

objetivos, incluindo critérios de natureza 

ambiental, social e económica. As 

possibilidades de pesca devem também ser 

distribuídas de forma equitativa pelos 

vários segmentos da pesca, incluindo a 

pesca tradicional e a pequena pesca. 

Ademais, os Estados-Membros devem 

proporcionar incentivos para os navios de 

pesca que utilizem artes de pesca seletivas 

ou técnicas de pesca com um impacto 

reduzido no ambiente. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Estas medidas corretivas podem 

também incluir, se for caso disso, a 

apresentação de propostas legislativas 

pela Comissão, bem como medidas de 

emergência adotadas pela Comissão em 

conformidade com o artigo 12.º do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cinco anos após a entrada em vigor do Três anos após a entrada em vigor do 
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presente regulamento e, seguidamente, de 

cinco em cinco anos, a Comissão deve 

velar por que seja efetuada uma avaliação 

de impacto do plano plurianual nas 

unidades populacionais a que o presente 

regulamento se aplica e nas pescarias que 

as exploram. A Comissão deve apresentar 

os resultados dessa avaliação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

presente regulamento e, seguidamente, de 

cinco em cinco anos, a Comissão deve 

velar por que seja efetuada uma avaliação 

de impacto do plano plurianual nas 

unidades populacionais a que o presente 

regulamento se aplica e nas pescarias que 

as exploram, nomeadamente no que 

respeita aos progressos alcançados com 

vista ao restabelecimento e à manutenção 

das unidades populacionais de peixes 

acima de níveis capazes de produzir o 

rendimento máximo sustentável. A 

Comissão deve apresentar os resultados 

dessa avaliação ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho, podendo, se for caso disso e 

tendo em conta os pareceres científicos 

mais recentes, propor adaptações do 

plano plurianual ou iniciar o processo de 

alteração dos atos delegados. 

 

 

 



 

PE610.558v01-00 6/6 AD\1133766PT.docx 

PT 

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Título Plano plurianual relativo às unidades populacionais de pequenos 

pelágicos no Mar Adriático e às pescarias que exploram essas unidades 

populacionais 

Referências COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) 

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

PECH 

1.3.2017 
   

Parecer emitido por 

       Data de comunicação em sessão 

ENVI 

1.3.2017 
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