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Alteração 4
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Citação 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o Acordo de 1995 
relativo à aplicação das disposições da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, de 1982, respeitantes às 
populações de peixes transzonais e às 
populações de peixes altamente 
migradores,

Or. en

Alteração 5
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Além disso, é necessário definir o tipo 
de medidas que podem ser tomadas em
relação aos países que permitem uma pesca 
não sustentável e estabelecer as condições 
gerais para a adoção de tais medidas, de 
modo a que se baseiem em critérios 
objetivos, equitativos, com uma boa 
relação custo-eficácia e compatíveis com o 
direito internacional, em particular o 
Acordo que institui a Organização Mundial 
do Comércio.

(5) Além disso, é necessário definir o tipo 
de medidas que podem ser tomadas em 
relação aos países que permitem uma pesca 
não sustentável e estabelecer as condições 
gerais para a adoção de tais medidas, de 
modo a que se baseiem em critérios 
objetivos, equitativos, com uma boa 
relação custo-eficácia e compatíveis com o 
direito internacional, em particular o 
Acordo que institui a Organização Mundial 
do Comércio. Estas medidas devem ter em 
conta, nomeadamente, o nível de 
desenvolvimento e de vulnerabilidade do 
país em causa, de modo a assegurar que 
os países em desenvolvimento sejam 
elegíveis para um apoio financeiro, nos 
termos do Acordo de 1995 relativo à 
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aplicação das disposições da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, de 1982, respeitantes às populações 
de peixes transzonais e às populações de 
peixes altamente migradores, a fim de 
cumprirem as medidas de conservação. 

Or. en


