
AM\895055PT.doc PE483.857v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2011/0195(COD)

12.3.2012

ALTERAÇÕES
106 - 303

Projeto de parecer
Chris Davies
(PE480.515v03-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à Política Comum das Pescas

Proposta de regulamento
(COM(2011)0425 – C7 - 0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE483.857v01-00 2/99 AM\895055PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\895055PT.doc 3/99 PE483.857v01-00

PT

Alteração 106
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Citação 4

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Comité 
Económico e Social Europeu15,

Suprimido

Or. nl

Alteração 107
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Citação 5

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões,

Suprimido

Or. nl

Alteração 108
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação, a gestão e a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos. Abrange igualmente as medidas 
de mercado e financeiras destinadas a 
apoiar a realização dos seus objetivos, os 
recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, sempre que estas atividades 

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação, a gestão 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos e a redução ao mínimo dos 
impactos sobre o meio marinho. Abrange 
igualmente as medidas de mercado e 
financeiras destinadas a apoiar a realização 
dos seus objetivos, os recursos biológicos 
de água doce e a aquicultura, bem como a 
transformação e comercialização dos 
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sejam exercidas no território dos 
Estados-Membros ou nas águas da União, 
mesmo por navios de pesca que arvoram 
pavilhão de um país terceiro ou que nele se 
encontram registados, ou por navios de 
pesca da União Europeia ou por nacionais 
dos Estados-Membros, tendo em conta o 
disposto no artigo 117.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

produtos da pesca e da aquicultura, sempre 
que estas atividades sejam exercidas no 
território dos Estados-Membros ou nas 
águas da União, mesmo por navios de 
pesca que arvoram pavilhão de um país 
terceiro ou que nele se encontram 
registados, ou por navios de pesca da 
União Europeia ou por nacionais dos 
Estados-Membros, tendo em conta o 
disposto no artigo 117.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

Or. en

Alteração 109
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições ambientais, económicas e sociais 
sustentáveis a longo prazo. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível de vida adequado 
para o setor das pescas e a estabilidade 
dos mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições ambientais, económicas e sociais 
sustentáveis a longo prazo.

Or. en

Alteração 110
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições ambientais, económicas e 
sociais sustentáveis a longo prazo. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível de vida adequado 
para o setor das pescas e a estabilidade dos 
mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições económicas e sociais 
sustentáveis a longo prazo. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível de vida adequado 
para o setor das pescas e a estabilidade dos 
mercados e para assegurar que os recursos 
estão e continuam disponíveis e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
honestos.

Or. nl

Alteração 111
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições ambientais, económicas e 
sociais sustentáveis a longo prazo. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível de vida adequado 
para o setor das pescas e a estabilidade dos 
mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
estabilidade ambiental, económica e 
social sustentável a longo prazo. A PCP 
deve contribuir também para o aumento da 
produtividade, proporcionar a segurança 
alimentar, um nível de vida justo para o 
setor das pescas, condições de trabalho 
dignas para os trabalhadores do setor e a 
estabilidade dos mercados, bem como para 
assegurar a disponibilidade de recursos e o 
fornecimento de produtos aos 
consumidores a preços razoáveis.

Or. en

Justificação

Trata-se duma alteração linguística - não é claro o que se entende por “criação de 
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condições”. Proporcionar estabilidade ambiental, económica e social sustentável a longo 
prazo deve ser um dos objetivos principais da PCP. Atualmente, a UE importa 60% do peixe 
que consome.  A PCP deve gerir os recursos marinhos de forma a restabelecer as unidades 
populacionais em níveis que proporcionem a segurança alimentar na Europa. Muitos 
trabalhadores que não têm a cidadania da UE - em particular, os que trabalham no mar alto 
- não são protegidos pela legislação social da UE.

Alteração 112
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Tratado não deve constituir um 
entrave à obrigação da UE de gerir de 
forma sustentável a exploração dos 
recursos marinhos.

Or. en

Alteração 113
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), de 10 de 
dezembro de 198217 e ratificou o Acordo 
das Nações Unidas relativo à aplicação das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações de 
peixes altamente migradores, de 4 de 
agosto de 199518 («Acordo das Nações 
Unidas de 1995 relativo às populações de 
peixes»). A União aceitou igualmente o 

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), de 10 de 
dezembro de 198217 e ratificou o Acordo 
das Nações Unidas relativo à aplicação das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações de 
peixes altamente migradores, de 4 de 
agosto de 199518 («Acordo das Nações 
Unidas de 1995 relativo às populações de 
peixes»). A União aceitou igualmente o 
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Acordo para a Promoção do Cumprimento 
das Medidas Internacionais de 
Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, de 24 de novembro de 
1993, da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura19

(«Acordo da FAO para a Promoção do 
Cumprimento»). Estes instrumentos 
internacionais preveem essencialmente 
obrigações em matéria de conservação, 
inter alia, a de adotar medidas de 
conservação e de gestão destinadas a 
manter ou restabelecer os recursos 
marinhos em níveis de abundância 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável em zonas marítimas 
sob jurisdição nacional e no alto mar e de 
cooperar com outros Estados para esse 
efeito, a de aplicar amplamente a 
abordagem de precaução à conservação, 
gestão e exploração das unidades 
populacionais, a de assegurar a 
compatibilidade entre as medidas de 
conservação e de gestão sempre que os 
recursos marinhos estejam presentes em 
zonas marítimas com estatutos 
jurisdicionais diferentes e a de ter 
devidamente em conta outras utilizações 
legítimas dos mares. A política comum das 
pescas deve contribuir para que a União 
aplique convenientemente as obrigações 
internacionais que lhe incumbem no 
âmbito dos referidos instrumentos 
internacionais. Sempre que, no exercício de 
poderes que lhes tenham sido conferidos 
no quadro da política comum das pescas, 
adotem medidas de conservação e de 
gestão, os Estados-Membros devem 
igualmente atuar de forma a respeitar 
totalmente as obrigações internacionais de 
conservação e de gestão impostas por esses 
instrumentos internacionais.

Acordo para a Promoção do Cumprimento 
das Medidas Internacionais de 
Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, de 24 de novembro de 
1993, da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura19

(«Acordo da FAO para a Promoção do 
Cumprimento»). Estes instrumentos 
internacionais preveem essencialmente 
obrigações em matéria de conservação, 
inter alia, a de adotar medidas de 
conservação e de gestão destinadas a 
manter ou restabelecer os recursos 
marinhos em níveis de abundância 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável em zonas marítimas 
sob jurisdição nacional e no alto mar e de 
cooperar com outros Estados para esse 
efeito, a de aplicar amplamente a 
abordagem de precaução à conservação, 
gestão e exploração das unidades 
populacionais, a de assegurar a 
compatibilidade entre as medidas de 
conservação e de gestão sempre que os 
recursos marinhos estejam presentes em 
zonas marítimas com estatutos 
jurisdicionais diferentes e a de ter 
devidamente em conta outras utilizações 
legítimas dos mares. A política comum das 
pescas deve contribuir para que a União 
aplique convenientemente as obrigações 
internacionais que lhe incumbem no 
âmbito dos referidos instrumentos 
internacionais. Sempre que, no exercício de 
poderes que lhes tenham sido conferidos 
no quadro da política comum das pescas, 
adotem medidas de conservação e de 
gestão, os Estados-Membros devem 
igualmente atuar de forma a respeitar 
totalmente as obrigações internacionais de 
conservação e de gestão impostas por esses 
instrumentos internacionais. Nesse 
contexto, os Estados-Membros -
nomeadamente os do Mediterrâneo -
devem respeitar sem demora as 
legislações internacionais e europeias em 
vigor e não entrar em guerras jurídicas 
entre os “seus próprios” pescadores e os 
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de outros Estados-Membros por motivos 
de mero ganho económico nacionalista.

Or. nl

Alteração 114
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS)17, de 10 de 
dezembro de 1982 e ratificou o Acordo das 
Nações Unidas relativo à aplicação das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações de 
peixes altamente migradores, de 4 de 
agosto de 1995 («Acordo das Nações 
Unidas de 1995 relativo às populações de 
peixes»)18. A União aceitou igualmente o 
Acordo para a Promoção do Cumprimento 
das Medidas Internacionais de 
Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, de 24 de novembro de 
1993, da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura («Acordo 
da FAO para a Promoção do 
Cumprimento»)19. Estes instrumentos 
internacionais preveem essencialmente 
obrigações em matéria de conservação, 
inter alia, a de adotar medidas de 
conservação e de gestão destinadas a 
manter ou restabelecer os recursos 
marinhos em níveis de abundância 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável em zonas marítimas 
sob jurisdição nacional e no alto mar e de 
cooperar com outros Estados para esse 
efeito, a de aplicar amplamente a 

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS)17, de 10 de 
dezembro de 1982 e ratificou o Acordo das 
Nações Unidas relativo à aplicação das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações de 
peixes altamente migradores, de 4 de 
agosto de 1995 («Acordo das Nações 
Unidas de 1995 relativo às populações de 
peixes»)18. A União aceitou igualmente o 
Acordo para a Promoção do Cumprimento 
das Medidas Internacionais de 
Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, de 24 de novembro de 
1993, da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura («Acordo 
da FAO para a Promoção do 
Cumprimento»)19. Estes instrumentos 
internacionais preveem essencialmente 
obrigações em matéria de conservação, 
inter alia, desde que a UE ratificou a 
UNCLOS em 1998, a de adotar medidas de 
conservação e de gestão destinadas a 
manter ou restabelecer os recursos 
marinhos em níveis de abundância 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável em zonas marítimas 
sob jurisdição nacional e no alto mar e de 
cooperar com outros Estados para esse 
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abordagem de precaução à conservação, 
gestão e exploração das unidades 
populacionais, a de assegurar a 
compatibilidade entre as medidas de 
conservação e de gestão sempre que os 
recursos marinhos estejam presentes em 
zonas marítimas com estatutos 
jurisdicionais diferentes e a de ter 
devidamente em conta outras utilizações 
legítimas dos mares. A política comum das 
pescas deve contribuir para que a União 
aplique convenientemente as obrigações 
internacionais que lhe incumbem no 
âmbito dos referidos instrumentos 
internacionais. Sempre que, no exercício de 
poderes que lhes tenham sido conferidos 
no quadro da política comum das pescas, 
adotem medidas de conservação e de 
gestão, os Estados-Membros devem 
igualmente atuar de forma a respeitar 
totalmente as obrigações internacionais de 
conservação e de gestão impostas por esses 
instrumentos internacionais.

efeito, a de aplicar amplamente a 
abordagem de precaução à conservação, 
gestão e exploração das unidades 
populacionais, a de assegurar a 
compatibilidade entre as medidas de 
conservação e de gestão sempre que os 
recursos marinhos estejam presentes em 
zonas marítimas com estatutos 
jurisdicionais diferentes e a de ter 
devidamente em conta outras utilizações 
legítimas dos mares. A política comum das 
pescas deve contribuir para que a União 
aplique convenientemente as obrigações 
internacionais que lhe incumbem no 
âmbito dos referidos instrumentos 
internacionais. Sempre que, no exercício de 
poderes que lhes tenham sido conferidos 
no quadro da política comum das pescas, 
adotem medidas de conservação e de 
gestão, os Estados-Membros devem 
igualmente atuar de forma a respeitar 
totalmente as obrigações internacionais de 
conservação e de gestão impostas por esses 
instrumentos internacionais.

Or. en

Alteração 115
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros
comprometeram-se a lutar contra o 
declínio progressivo de inúmeras 
unidades populacionais de peixes. Por 
conseguinte, a União deve melhorar a sua
política comum das pescas de forma a 
assegurar, até 2015, com caráter 
prioritário, que a exploração dos recursos 

Suprimido
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biológicos marinhos seja conduzida e 
mantida em níveis compatíveis com o 
rendimento máximo sustentável das 
populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

Or. nl

Alteração 116
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros comprometeram-se 
a lutar contra o declínio progressivo de 
inúmeras unidades populacionais de 
peixes. Por conseguinte, a União deve 
melhorar a sua política comum das pescas 
de forma a assegurar, até 2015, com caráter 
prioritário, que a exploração dos recursos 
biológicos marinhos seja conduzida e 
mantida em níveis compatíveis com o 
rendimento máximo sustentável das 
populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros comprometeram-se 
a lutar contra o declínio progressivo de 
inúmeras unidades populacionais de 
peixes. Por conseguinte, a União deve 
melhorar a sua política comum das pescas 
de forma a assegurar, até 2015, com caráter 
prioritário, que os níveis de população das 
espécies exploradas sejam conduzidos e 
mantidos em níveis acima daqueles que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável. Nos casos em que as 
informações científicas não sejam 
suficientes deve ser aplicável a abordagem 
de precaução.

Or. en

Alteração 117
Lucas Hartong
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado.

(7) A exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado. A Comissão também não pode 
tomar nenhuma decisão sobre as atuais 
unidades populacionais com base num 
organismo de exame monopolista dos 
Estados-Membros e deve deixar a cargo 
das forças do mercado livres a 
determinação das unidades populacionais 
(nacionais).

Or. nl

Alteração 118
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado.

(7) A gestão sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado. Nos casos em que as informações 
científicas sejam insuficientes, 
inconclusivas ou incertas, deve ser 
aplicável o princípio da precaução.

Or. en

Alteração 119
Lucas Hartong
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio 
marinho e, em especial, para a 
consecução de um bom estado ambiental 
até 2020, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
da 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 marinho23 (Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha).

Suprimido

Or. nl

Alteração 120
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio 
marinho e, em especial, para a consecução 
de um bom estado ambiental até 2020, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, da 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)23.

(8) A política comum das pescas 
contribuirá para a proteção do meio 
marinho e, em especial, para a consecução 
de um bom estado ambiental até 2020, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, da 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)23.

Or. en

Alteração 121
Linda McAvan
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio marinho 
e, em especial, para a consecução de um 
bom estado ambiental até 2020, nos termos 
do artigo 1.º, n.º 1, da 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)23.

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio 
marinho, para a gestão sustentável de 
todas as espécies exploradas 
comercialmente e, em especial, para a 
consecução de um bom estado ambiental 
até 2020, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, da 
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)23.

Or. en

Alteração 122
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário aplicar à gestão das 
pescas uma abordagem ecossistémica,
limitar o impacto ambiental das atividades 
de pesca e reduzir ao mínimo as capturas 
indesejadas com vista à sua eliminação 
progressiva.

(9) Constata, em concordância, que os 
pescadores europeus fazem tudo ao seu 
alcance para aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ambiental e limitar ao 
mínimo as capturas indesejadas com vista à 
sua eliminação progressiva. Portanto, 
neste contexto, exorta a Comissão a 
responder positivamente aos pedidos de 
licenças de pesca por impulsos elétricos, o 
mais depressa e na maior escala possível, 
dado que este sistema é particularmente 
favorável ao ambiente no que respeita, 
nomeadamente à redução do consumo de 
combustível a bordo dos navios.

Or. nl
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Alteração 123
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, limitar o 
impacto ambiental das atividades de pesca 
e reduzir ao mínimo as capturas 
indesejadas com vista à sua eliminação 
progressiva.

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, de forma a
limitar o impacto ambiental das atividades 
de pesca nas unidades populacionais, nas 
espécies não-alvo, nos habitats e nos 
fundos marinhos e reduzir ao mínimo as 
capturas indesejadas com vista à sua 
eliminação progressiva.

Or. en

Alteração 124
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As regras em vigor que restringem o 
acesso aos recursos na zona das 12 milhas 
marítimas dos Estados-Membros
funcionaram satisfatoriamente e 
contribuíram para a conservação, na 
medida em que restringem o esforço de 
pesca nas partes mais sensíveis das águas 
da União. Preservaram igualmente as 
atividades de pesca tradicionais de que está 
altamente dependente o desenvolvimento 
social e económico de certas comunidades 
costeiras. Por conseguinte, tais regras 
devem continuar a aplicar-se.

(14) As regras em vigor que restringem o 
acesso aos recursos na zona das 12 milhas 
marítimas dos Estados-Membros
funcionaram satisfatoriamente e 
contribuíram para a conservação, na 
medida em que restringem o esforço de 
pesca nas partes mais sensíveis das águas 
da União. Preservaram igualmente as 
atividades de pesca tradicionais de que está 
altamente dependente o desenvolvimento 
social e económico de certas comunidades 
costeiras. Por conseguinte, tais regras 
devem continuar a aplicar-se. Contudo, 
neste contexto as ameaças e ataques a 
navios de pesca de Estados-Membros por 
pescadores costeiros devem ser 
condenados categoricamente, incluindo a 
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utilização abusiva de cartas de navegação 
(inter)nacionais “próprias”, como 
infelizmente faz, por exemplo, um 
Estado-Membro: a França.

Or. nl

Alteração 125
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário continuar a proteger de 
uma forma especial os recursos biológicos 
marinhos em torno dos Açores, da 
Madeira e das ilhas Canárias, uma vez 
que contribuem para a preservação da 
economia local destas ilhas, dada a sua 
situação estrutural, social e económica. 
Por conseguinte, certas atividades de 
pesca nessas águas devem continuar a ser 
limitadas aos navios de pesca registados 
nos portos dos Açores, da Madeira e das 
ilhas Canárias.

Suprimido

Or. nl

Alteração 126
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os planos plurianuais devem, sempre 
que possível, abranger várias unidades 
populacionais, caso estas sejam 
exploradas conjuntamente. Devem 
também estabelecer a base para a fixação 
das possibilidades de pesca e metas 

(17) Os planos plurianuais devem, sempre 
que possível, abranger pescarias que 
explorem unidades populacionais únicas 
ou pescarias que explorem uma 
combinação de unidades populacionais. 
Devem também estabelecer a base para a 
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quantificáveis para efeitos da exploração
sustentável das unidades populacionais e 
dos ecossistemas marinhos em causa, 
definindo prazos precisos e mecanismos de 
salvaguarda para fazer face a 
acontecimentos imprevistos.

fixação das possibilidades de pesca, em 
conformidade com os melhores pareceres 
científicos disponíveis, e metas 
quantificáveis para efeitos da gestão
sustentável das unidades populacionais e 
dos ecossistemas marinhos em causa, 
definindo prazos precisos e mecanismos de 
salvaguarda para fazer face a 
acontecimentos imprevistos. Os planos 
plurianuais devem incluir uma avaliação 
do equilíbrio entre a capacidade das 
frotas e as possibilidades de pesca 
disponíveis.

Or. en

Alteração 127
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os operadores não devem tirar pleno 
proveito em termos económicos dos 
desembarques de capturas indesejadas. A 
utilização das capturas desembarcadas 
abaixo do tamanho mínimo de referência 
de conservação deve ser limitada e excluir 
a venda para fins de consumo humano.

Suprimido

Or. nl

Alteração 128
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 
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estabelecido um plano plurianual, é 
necessário garantir taxas de exploração 
que permitam obter o rendimento máximo 
sustentável, através da fixação de limites 
de capturas e/ou do esforço de pesca.

estabelecido um plano plurianual, os 
limites de capturas e/ou do esforço de 
pesca devem ser definidos de forma a
garantir que as taxas de exploração não 
comprometem o objetivo de restabelecer e 
manter populações de espécies capturadas 
em níveis acima daqueles que permitam 
obter o rendimento máximo sustentável até 
2015.

Or. en

Alteração 129
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à situação económica 
precária do setor das pescas e à 
dependência de certas comunidades 
costeiras em relação à pesca, é necessário 
garantir a estabilidade relativa das 
atividades de pesca repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais.

(22) Atendendo à situação económica 
precária do setor das pescas e à 
dependência de certas comunidades
costeiras em relação à pesca, é necessário 
garantir a estabilidade relativa das 
atividades relativas ao mar repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais.

Or. en

Alteração 130
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar à Comissão 
pedidos fundamentados para elaborar, no 
âmbito da política comum das pescas, as 

(24) Os Estados-Membros devem 
regulamentar as atividades de pesca com 
um impacto negativo no estado de 
conservação das zonas designadas nas 
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medidas que considerem necessárias para
dar cumprimento às obrigações relativas às 
zonas de proteção especial, em 
conformidade com o artigo 4.º da Diretiva 
2009/147/CE, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves 
selvagens26, às zonas especiais de 
conservação, em conformidade com o 
artigo 6.º da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa 
à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens27, e às áreas 
marinhas protegidas, em conformidade 
com o artigo 13.º, n.º 4, da 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»)28.

suas águas, de forma a dar cumprimento 
às obrigações relativas às zonas de 
proteção especial, em conformidade com o 
artigo 4.º da Diretiva 2009/147/CE, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, às zonas 
especiais de conservação, em 
conformidade com o artigo 6.º da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 
1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens, e 
às áreas marinhas protegidas, em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 4, da 
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»)28.

Or. en

Alteração 131
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Nas suas zonas de 12 milhas 
marítimas, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas de 
conservação e de gestão aplicáveis a todos 
os navios de pesca da União, desde que 
essas medidas, quando aplicáveis aos 
navios de pesca de outros 
Estados-Membros, não sejam 
discriminatórias, que os outros 
Estados-Membros interessados tenham 
sido previamente consultados e que a 
União não tenha adotado medidas 
especificamente relacionadas com a 
conservação e a gestão nessa zona.

(27) Nas suas zonas de 12 milhas 
marítimas, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas de 
conservação e de gestão aplicáveis a todos 
os navios de pesca da União, desde que 
essas medidas, quando aplicáveis aos 
navios de pesca de outros 
Estados-Membros, não sejam 
discriminatórias, que os outros 
Estados-Membros interessados tenham 
sido previamente consultados e que a 
União não tenha adotado medidas 
especificamente relacionadas com a 
conservação e a gestão nessa zona. No 
caso duma eventual arbitragem entre 
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Estados-Membros deve ser possível a 
presença de, pelo menos, um 
representante independente da respetiva 
autoridade supervisora nacional.

Or. nl

Alteração 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
sector das pescas, garantindo que os 
pescadores que o abandonam não 
dependam da assistência financeira 
pública, convém que as concessões de 
pesca possam ser objeto de transferência 
ou locação no âmbito da política comum 
das pescas.

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
sector das pescas, garantindo que os 
pescadores que o abandonam não 
dependam da assistência financeira 
pública, convém que as concessões de 
pesca possam ser objeto de transferência 
ou locação no âmbito da política comum 
das pescas. Contudo, estas disposições não 
devem ser restritivas em excesso, nem 
dificultar a redução da capacidade de 
pesca.

Or. lt

Alteração 133
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e 
disponibilizá-los aos utilizadores finais de 
dados científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os 

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e 
disponibilizá-los aos utilizadores finais de 
dados científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os 
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Estados-Membros devem igualmente 
cooperar entre si. Se for caso disso, os 
Estados-Membros devem ainda cooperar 
com países terceiros da mesma bacia 
marítima no respeitante à recolha de dados.

Estados-Membros devem igualmente 
cooperar entre si. Se for caso disso, os 
Estados-Membros devem ainda cooperar 
com países terceiros da mesma bacia 
marítima no respeitante à recolha de dados, 
em conformidade com as normas e os 
acordos internacionais relevantes, em 
particular a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS).

Or. el

Alteração 134
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A União deve promover, ao nível 
internacional, os objetivos da política 
comum das pescas. Para esse efeito, deve 
esforçar-se por melhorar a ação das 
organizações regionais e internacionais 
ligadas à conservação e gestão das 
unidades populacionais internacionais, 
promovendo a tomada de decisões com 
base em conhecimentos científicos e a 
melhoria do cumprimento, aumentando a 
transparência, reforçando a participação 
das partes interessadas e combatendo as 
atividades de pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada (INN).

(38) A União deve promover, ao nível 
internacional, os objetivos da política 
comum das pescas. Para esse efeito, deve 
esforçar-se por melhorar a ação das 
organizações regionais e internacionais 
ligadas à conservação e gestão sustentável
das unidades populacionais internacionais, 
promovendo a tomada de decisões com 
base em conhecimentos científicos e a 
melhoria do cumprimento, aumentando a 
transparência, reforçando a participação 
das partes interessadas e combatendo as 
atividades de pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada (INN).

Or. en

Alteração 135
Lucas Hartong
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Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem ajudar a estabelecer um quadro de 
governação de elevada qualidade, a fim de 
assegurar, em particular, medidas 
eficientes em matéria de monitorização, 
vigilância e controlo.

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem ajudar a estabelecer um quadro de 
governação de elevada qualidade, a fim de 
assegurar, em particular, medidas 
eficientes em matéria de monitorização, 
vigilância e controlo. Nesse contexto, um 
retorno do investimento positivo deve ser 
um fator decisivo, em vez duma forma 
disfarçada de ajuda ao desenvolvimento.

Or. nl

Alteração 136
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem ajudar a estabelecer um quadro de 
governação de elevada qualidade, a fim de 

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem contribuir para a recolha de dados 
sobre as unidades populacionais e a atual 
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assegurar, em particular, medidas 
eficientes em matéria de monitorização, 
vigilância e controlo.

pressão de pesca e ajudar a estabelecer um 
quadro de governação de elevada 
qualidade, a fim de assegurar, em 
particular, medidas eficientes em matéria 
de monitorização, vigilância e controlo.

Or. en

Alteração 137
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) O respeito dos princípios 
democráticos e dos direitos humanos, 
enunciados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e noutros instrumentos 
internacionais pertinentes em matéria de 
direitos humanos, e do princípio do Estado 
de direito constituem um elemento 
essencial dos acordos de pesca sustentável, 
os quais devem incluir uma cláusula 
específica relativa aos direitos humanos.

(41) O respeito dos princípios 
democráticos e dos direitos humanos, 
enunciados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e noutros instrumentos 
internacionais pertinentes em matéria de 
direitos humanos, e do princípio do Estado 
de direito constituem um elemento 
essencial e, quando necessário, dissociável
dos acordos de pesca (sustentável), os 
quais devem incluir uma cláusula 
específica relativa aos direitos humanos.
Esta cláusula e o respeito da mesma 
também são determinantes para a 
eventual continuação do correspondente 
acordo de pesca com um país terceiro.

Or. nl

Alteração 138
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A aquicultura deve contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 

(42) A aquicultura deve contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 
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alimentos numa base sustentável em toda a 
União, de forma a garantir a segurança 
alimentar a longo prazo para os cidadãos 
europeus e contribuir para satisfazer o 
aumento da procura mundial de alimentos 
de origem aquática.

alimentos numa base sustentável em toda a 
União, de forma a garantir a segurança 
alimentar a longo prazo para os cidadãos 
europeus e contribuir para satisfazer o 
aumento da procura mundial de alimentos 
de origem aquática. A aquicultura não 
deve aumentar a pressão de pesca sobre 
as unidades populacionais selvagens e 
deve ser sujeita a uma avaliação de 
impacto ambiental antes de se proceder a 
qualquer expansão.

Or. en

Alteração 139
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A política comum das pescas deve 
contribuir para a Estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e promover a 
realização dos objetivos nela 
estabelecidos30.

Suprimido

Or. nl

Alteração 140
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A natureza específica da aquicultura 
requer a criação de um conselho 
consultivo, para consulta das partes 
interessadas acerca dos elementos das 
políticas da União suscetíveis de a afetar.

Suprimido
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Or. nl

Alteração 141
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) É conveniente conferir à Comissão o 
poder de, por meio de atos delegados, 
criar um novo conselho consultivo e 
alterar as zonas de competência dos já 
existentes, em especial atendendo às 
especificidades do mar Negro.

Suprimido

Or. nl

Alteração 142
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
à especificação de medidas relacionadas 
com a pesca destinadas a atenuar o 
impacto das atividades de pesca nas zonas 
especiais de conservação, à adaptação da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas para efeitos do cumprimento das 
obrigações internacionais da União, à 
adoção por defeito de medidas de 
conservação no quadro dos planos 
plurianuais ou das medidas técnicas, ao 
recalculo dos limites da capacidade da 
frota, à definição das informações sobre 

Suprimido
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as características e as atividades dos 
navios de pesca da União, às regras para 
a realização de projetos-piloto sobre novas 
tecnologias de controlo e sistemas de 
gestão de dados, bem como às alterações 
do anexo III relativamente às zonas de 
competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

Or. nl

Alteração 143
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de garantir condições 
uniformes de execução dos requisitos 
operacionais técnicos para as 
modalidades de transmissão da 
informação relacionada com os ficheiros 
da frota de pesca e dos requisitos relativos 
aos dados para a gestão das pescas, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão. Essas competências devem ser 
exercidas nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão31.

Suprimido

Or. nl

Alteração 144
Linda McAvan



PE483.857v01-00 26/99 AM\895055PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos; assim como

a) A conservação e gestão sustentável dos 
recursos biológicos marinhos; assim como

Or. en

Justificação

A gestão sustentável dos recursos marinhos vai para além da mera exploração e implica uma 
boa gestão das unidades populacionais.

Alteração 145
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos; assim como

a) A conservação, gestão e utilização dos 
recursos biológicos marinhos; assim como

Or. en

Justificação

A utilização sustentável dos recursos marinhos é um pré-requisito para ter um setor das 
pescas a longo prazo e para a gestão das unidades populacionais.

Alteração 146
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos; assim como

a) A conservação, gestão e exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos e dos recursos biológicos de 



AM\895055PT.doc 27/99 PE483.857v01-00

PT

água doce; assim como

Or. en

Alteração 147
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, nos aspetos relacionados com 
as medidas de mercado e as medidas 
financeiras de apoio à política comum das 
pescas.

b) A aquicultura sustentável, bem como a 
transformação e comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura, nos 
aspetos relacionados com as medidas de 
mercado e as medidas financeiras de apoio 
à política comum das pescas.

Or. en

Alteração 148
János Áder

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, nos aspetos relacionados com 
as medidas de mercado e as medidas 
financeiras de apoio à política comum das 
pescas.

b) Os recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura marinha e de água doce, bem 
como a transformação e comercialização 
dos produtos da pesca e da aquicultura, nos 
aspetos relacionados com as medidas de 
mercado e as medidas financeiras de apoio 
à política comum das pescas.

Or. en

Justificação

O texto deve explicar claramente que todos os tipos de aquicultura são abrangidos pelo 
âmbito da PCP relativamente às medidas de mercado e às medidas financeiras de apoio.
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Alteração 149
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A promoção do emprego e o 
desenvolvimento das comunidades 
costeiras.

Or. pt

Alteração 150
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam estabilidade sustentável a longo 
prazo dos pontos de vista ambiental, 
económico e social e contribuem para a 
segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

Or. en

Justificação

Trata-se duma alteração linguística - não é claro o que se entende por “criação de 
condições”.  Proporcionar estabilidade ambiental, económica e social sustentável a longo 
prazo deve ser um dos objetivos principais da PCP.

Alteração 151
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo 
prazo dos pontos de vista ambiental, 
económico e social e contribuem para a 
segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
asseguram a sustentabilidade ambiental a 
longo prazo, o que é um pré-requisito de 
condições económicas e sociais e 
contribui para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Or. en

Alteração 152
János Áder

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
contribuem para promover um ambiente 
marinho e de água doce saudável, criam 
condições sustentáveis a longo prazo dos 
pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Or. en

Justificação

Certos tipos de pesca (por exemplo, pesca de pequena escala ou artesanal) e a aquicultura 
(por exemplo, aquicultura extensiva) podem contribuir para um ambiente mais saudável.  
Deve ser demonstrado claramente que a PCP incentivará essas atividades.

Alteração 153
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo 
prazo dos pontos de vista ambiental,
económico e social e contribuem para a 
segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
são sustentáveis a nível ambiental a longo 
prazo, a fim de realizar os objetivos do 
Tratado e criar condições dos pontos de 
vista económico e social e contribuir para 
a segurança dos abastecimentos de 
produtos alimentares.

Or. en

Alteração 154
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, se 
possível, os recursos biológicos marinhos 
vivos sejam explorados de forma 
restabelecer e manter as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. en

Justificação

Os níveis de RMS visados devem ser alcançados de forma gradual e sem consequências 
socioeconómicas negativas dramáticas para o setor das pescas.

Alteração 155
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
se possível, tendo em conta a 
complexidade das pescarias mistas.

Or. en

Alteração 156
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e da aquicultura e assegura que os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma sustentável e o 
restabelecimento e a manutenção de todas
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis capazes de produzir o 
rendimento máximo sustentável, ou uma 
aproximação pertinente, até 2015, em 
níveis acima daqueles que possam 
produzir o rendimento máximo 
económico até 2020.

Or. en

Alteração 157
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A PCP contribuirá para a 
consecução e manutenção dum bom 
estado ambiental, o mais tardar até 2020, 
tal como previsto na Diretiva 2008/56/CE, 
incluindo, em particular, que todas as 
populações de espécies capturadas exibam 
uma distribuição por idade e tamanho 
indicativa de uma unidade populacional 
saudável, assim como os descritores 1, 2, 
3, 4, 6, 9 e 10.

Or. en

Alteração 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os efeitos 
negativos das atividades de pesca e de 
aquicultura no ecossistema marinho são 
limitados e não permitem descargas 
nocivas de resíduos provenientes destas 
atividades nas águas marinhas.

Or. ro

Alteração 159
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são minimizados.

Or. en

Justificação

Minimizar os impactos ambientais das atividades de pesca é um objetivo principal da 
Diretiva “Estratégia Marinha” e o Regulamento da PCP tem de o refletir.

Alteração 160
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para assegurar que 
os impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são minimizados e, se 
possível, eliminados.

Or. en

Alteração 161
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para assegurar que 
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atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

os impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são limitados e não 
prejudicam o funcionamento, diversidade 
e integridade futuros desses ecossistemas.

Or. en

Alteração 162
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para assegurar que 
os impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são limitados.

Or. en

Alteração 163
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A política comum de pescas promove 
o desenvolvimento sustentável e o 
bem-estar das comunidades costeiras, o 
emprego e as condições de trabalho e de 
segurança dos profissionais da pesca.

Or. pt

Alteração 164
Rovana Plumb
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União.

4. A política comum no domínio da pesca
deve respeitar as exigências previstas pela 
legislação ambiental da União e contribuir 
para a realização dos seus objetivos.

Or. ro

Alteração 165
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União.

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União e simultaneamente 
também continua a respeitar os 
compromissos existentes.

Or. en

Alteração 166
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União.

4. A política comum das pescas respeita 
plenamente a legislação ambiental da 
União, tal como estipulado no artigo 11.º 
do Tratado.

Or. en
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Alteração 167
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política comum das pescas 
contribui para a recolha de dados 
científicos sólidos e exaustivos.

Or. en

Alteração 168
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A política comum das pescas 
assegura que as comunidades 
dependentes da pesca não são afetadas 
adversamente durante este período 
transitório. 

Or. en

Alteração 169
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A política comum das pescas defende 
uma política regionalizada que permita 
aos Estados-Membros desenvolver e 
executar planos de gestão.

Or. en
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Alteração 170
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea -1-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1-A)Assegurar que as possibilidades de 
pesca são definidas em níveis que 
permitam o restabelecimento e a 
manutenção de todas as populações das 
espécies exploradas acima de níveis 
capazes de produzir o rendimento máximo 
sustentável, ou uma aproximação 
pertinente, até 2015 e são determinadas 
pelos melhores dados e pareceres 
científicos disponíveis.

Or. en

Alteração 171
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas;

(a) Minimizar e, se possível, eliminar as 
capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e, gradualmente, 
assegurar que todas as capturas de todas as
unidades populacionais comerciais e de 
água doce são desembarcadas, exceto as 
que podem sobreviver após a devolução;

Or. en

Alteração 172
Struan Stevenson
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas;

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais através 
da utilização de artes de pesca seletivas e 
de outros meios e, gradualmente, assegurar 
que todas as capturas dessas unidades 
populacionais são desembarcadas;

Or. en

Justificação

O objetivo não consiste meramente em desembarcar as capturas que teriam sido devolvidas, 
mas, sim, em diminuir o montante de capturas indesejadas. Esta questão deve ser clarificada 
na alteração.

Alteração 173
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas;

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas, exceto as espécies 
não-alvo com um elevado índice de 
sobrevivência comprovado após a 
devolução das capturas;

Or. en

Alteração 174
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas;

(a) Eliminar as capturas indesejadas e não 
autorizadas de unidades populacionais 
comerciais e não comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas sem criar novos mercados 
nem expandir os existentes;

Or. en

Alteração 175
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Garantir que não sejam excedidos 
os níveis de pesca sustentáveis definidos 
em pareceres científicos pertinentes;

Or. en

Alteração 176
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Garantir que as possibilidades de 
pesca sejam conformes aos melhores 
pareceres científicos disponíveis;

Or. en
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Alteração 177
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Contribuir para a consecução e a 
manutenção do bom estado ambiental, em 
conformidade com a alínea l) do artigo 
10.º da 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»);

Or. en

Alteração 178
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Limitar o número e o tipo de navios 
de pesca autorizados a pescar, em 
conformidade com o objetivo de 
restabelecer e manter populações de 
espécies capturadas além de níveis de 
abundância suscetíveis de produzir o 
rendimento máximo sustentável, por 
forma a evitar a concentração da 
capacidade de pesca e reconhecer o 
potencial da pesca artesanal tendo em 
vista apoiar as comunidades costeiras e 
contribuir para alcançar um bom estado 
ecológico;

Or. en
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Alteração 179
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo;

(b)  Criar condições para atividades de 
pesca eficientes e sustentáveis no âmbito 
de um setor das pescas economicamente 
viável e competitivo e no âmbito do qual o 
acesso aos recursos se alicerce em 
critérios equitativos e transparentes;

Or. en

Justificação

Estes critérios são necessários para definir e avaliar as atividades de pesca sustentáveis e 
devem garantir o acesso a recursos da pesca por parte das operações de pesca mais 
sustentáveis.

Alteração 180
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Criar condições para atividades de pesca 
eficientes no âmbito de um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo;

b) Criar condições para atividades de pesca 
eficientes, no âmbito de um setor das 
pescas sustentável do ponto de vista 
ambiental, económico e social, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas costeiras.

Or. pt

Alteração 181
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo;

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes e sustentáveis do ponto de 
vista ambiental e com baixo impacto no 
âmbito de um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo;

Or. en

Alteração 182
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais, costeiras e 
interiores, garantindo ao mesmo tempo 
que tais práticas não tenham efeitos 
adversos no ecossistema;

Or. en

Alteração 183
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

c) Promover o desenvolvimento 
sustentável das atividades aquícolas na 
União, a fim de contribuir para a segurança 
alimentar e o emprego nas zonas rurais e 
costeiras;
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Or. pt

Alteração 184
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

(c) Promover a gestão e o desenvolvimento 
sustentáveis das atividades aquícolas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
ecossistémicas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

Or. en

Alteração 185
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover o desenvolvimento das
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

(c) Garantir que as atividades aquícolas na 
União sejam sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e contribuam para a segurança 
alimentar e o emprego nas zonas rurais e 
costeiras;

Or. en

Alteração 186
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca;

d) Contribuir para melhorar o nível de vida 
adequado às populações que dependem das 
atividades de pesca;

Or. pt

Alteração 187
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca;

(d) Promover uma distribuição equitativa 
dos recursos marinhos, a fim de 
contribuir para assegurar um nível de vida 
adequado às comunidades costeiras que 
dependem das atividades de pesca;

Or. en

Alteração 188
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

(e) Proteger os interesses dos 
consumidores, garantindo que a 
rotulagem seja clara, detalhada e precisa 
e salvaguardando a rastreabilidade dos 
produtos da pesca e da aquicultura ao 
longo da cadeia alimentar;

Or. en
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Alteração 189
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Assegurar que a recolha e a gestão de 
dados são efetuadas de forma sistemática 
e harmonizada.

(f) Assegurar que a recolha sistemática e 
harmonizada de dados biológicos, 
técnicos, ambientais e socioeconómicos 
sólidos e oportunos necessários a uma 
gestão ecossistémica das pescas e da 
aquicultura;

Or. en

Alteração 190
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Fornecer uma gestão de 
proximidade, que envolva o setor e as 
comunidades dele dependentes na 
elaboração e implementação das políticas, 
das orientações e medidas de gestão e que 
tenha em conta as especificidades 
existentes ao nível dos diferentes 
Estados-Membros e regiões da pesca.

Or. pt

Alteração 191
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-A) Garantir a criação de reservas de 
pesca;

Or. en

Alteração 192
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Promover a utilização de artes e práticas 
de pesca com baixo impacto ambiental;

Or. en

Alteração 193
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A política comum das pescas aplica os 
seguintes princípios da boa governação:

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Alteração 194
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Descentralização para os níveis 
nacional, regional e local das decisões 
necessárias para o cumprimento dos 
objetivos e orientações gerais definidas ao 
nível da União;

Or. pt

Alteração 195
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de medidas conformes
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis;

(b) Estabelecimento de medidas 
consentâneas com os melhores pareceres 
científicos disponíveis, tendo em conta que 
a inexistência de informações científicas 
adequadas não deve ser aduzida como 
justificação para adiar ou não adotar 
medidas de conservação e gestão; 

Or. en

Alteração 196
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Reconhecimento das circunstâncias 
geográficas e características particulares 
de cada tipo de atividade de pesca;

Or. el
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Alteração 197
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A necessidade de adotar medidas 
efetivas e realistas;

Or. el

Alteração 198
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Rastreabilidade dos produtos da 
pesca e do mar;

Or. en

Alteração 199
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Redução dos custos administrativos;

Or. el

Alteração 200
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I– artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Gestão adaptável em tempo real;

Or. en

Alteração 201
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União.

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União, 
em particular com a legislação ambiental 
da UE em vigor e acordos internacionais 
juridicamente vinculativos, garantindo ao 
mesmo tempo a coerência das políticas em 
prol do desenvolvimento;

Or. en

Alteração 202
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Aplicação das avaliações de impacto 
ambiental e estratégico;

Or. en

Justificação

Trata-se de princípios consagrados na legislação da UE que constituem parte integrante da 
boa governação.
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Alteração 203
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Aplicação das avaliações de impacto 
ambiental e estratégico;

Or. en

Alteração 204
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma 
unidade populacional;

«rendimento máximo sustentável»: o 
rendimento de equilíbrio teórico mais 
elevado que pode ser obtido 
continuamente (em média) de uma 
unidade populacional nas condições 
ambientais existentes (em média) sem 
afetar significativamente o processo de 
reprodução;

Or. en

Justificação

A definição da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação é mais 
precisa do que a definição de "rendimento máximo sustentável" utilizada atualmente.

Alteração 205
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 6
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Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional;

«rendimento máximo sustentável»: a
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional e que permite o 
restabelecimento das populações para os 
níveis máximos de abundância permitidos 
pelas condições ecológicas atuais;

Or. en

Justificação

Em muitos casos, as populações encontram-se exauridas e muito aquém dos seus níveis 
históricos, devido, em larga medida, à sobrepesca.  O «rendimento máximo sustentável» deve 
reportar-se ao nível potencial de máxima abundância, tendo em conta as alterações das 
condições ecológicas ao longo do tempo, o que, como se sabe, é historicamente possível e 
pode ser alcançado mediante uma abordagem ativa e ecossistémica em relação à gestão da 
pesca (por exemplo, zonas de defeso centradas nas zonas de desova e de reprodução), o que, 
por sua vez, permitirá o restabelecimento do tamanho das populações de acordo com o seu 
máximo potencial.

Alteração 206
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional;

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade média máxima de capturas que 
pode ser indefinidamente obtida de uma 
unidade populacional, alcançada mediante 
o restabelecimento e a manutenção da 
biomassa da população acima dos níveis 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável e mediante a redução 
permanente da mortalidade por pesca 
para níveis inferiores ao limiar de 
rendimento máximo sustentável;

Or. en
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Alteração 207
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional;

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional sem prejudicar o processo de 
reprodução dessa população nem 
provocar o seu colapso, reportando-se ao 
FMSY e ao SSBMSY; quando não pode 
ser determinado o rendimento máximo 
sustentável, aplicam-se as metodologias 
estabelecidas na parte B, 31. e 3.2 da 
Decisão 2010/477/UE da Comissão 
relativa aos critérios e às normas 
metodológicas de avaliação do bom estado 
ambiental das águas marinhas para a 
Diretiva Quadro de Estratégia Marinha 
(Diretiva 2008/56/CE), para determinar 
aproximações representativas; 

Or. en

Alteração 208
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-"espécies capturadas": as espécies 
sujeitas a pressão/exploração da pesca, 
incluindo as espécies não desembarcadas 
mas capturadas a título acessório ou 
afetadas por uma pescaria;

Or. en
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Alteração 209
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem tal 
que não dê azo a que a falta de 
informações científicas adequadas sirva de 
justificação para protelar ou para não 
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar as espécies-alvo, assim como as 
espécies associadas ou dependentes, as 
espécies não-alvo e o meio em que 
evoluem;

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: de acordo com a 
definição estabelecida no artigo 6.º do 
Acordo da Nações Unidas de 1995 sobre 
populações de peixes, significa que 
quando a informação científica é incerta, 
duvidosa ou inadequada, se impõe maior 
cautela e que a falta de informações 
científicas adequadas não pode servir de 
justificação para protelar ou para não 
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar as espécies-alvo, assim como as 
espécies associadas ou dependentes, as 
espécies não-alvo e o meio em que 
evoluem;

Or. en

Alteração 210
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem tal que 
não dê azo a que a falta de informações 
científicas adequadas sirva de justificação 
para protelar ou para não adotar medidas 
de gestão destinadas a conservar as 
espécies-alvo, assim como as espécies 
associadas ou dependentes, as espécies 
não-alvo e o meio em que evoluem;

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: de acordo com o 
Acordo das Nações Unidas sobre as 
populações de peixes de 1995 (artigo 6.º e 
anexo II), uma abordagem tal que não dê 
azo a que a falta de informações científicas 
adequadas sirva de justificação para 
protelar ou para não adotar medidas de 
gestão destinadas a conservar as espécies-
alvo, assim como as espécies associadas ou 
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dependentes, as espécies não-alvo e o meio 
em que evoluem e que dê lugar à 
aplicação de medidas adicionais de gestão 
e controlo em relação a qualquer a 
atividade pesqueira que possa ser 
autorizada;

Or. en

Alteração 211
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são elevadas e, ao mesmo 
tempo, assegure que os impactos diretos e 
indiretos das operações de pesca nos 
ecossistemas marinhos são reduzidos e não 
prejudicam o funcionamento, diversidade e 
integridade futuros desses ecossistemas;

«gestão ecossistémica das pescas»: uma 
abordagem que tenha em conta todas as 
pressões sobre os recursos biológicos 
marinhos, que garanta que as vantagens 
decorrentes dos ecossistemas marinhos e 
dos recursos biológicos marinhos são 
elevadas e, ao mesmo tempo, assegure que 
os impactos diretos e indiretos das 
operações de pesca nos ecossistemas 
marinhos são reduzidos e não prejudicam o 
funcionamento, diversidade e integridade 
futuros desses ecossistemas;

Or. en

Alteração 212
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são elevadas e, ao mesmo 

«abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são elevadas e, ao mesmo 
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tempo, assegure que os impactos diretos e 
indiretos das operações de pesca nos 
ecossistemas marinhos são reduzidos e não 
prejudicam o funcionamento, diversidade e 
integridade futuros desses ecossistemas;

tempo, assegure que os impactos 
individuais ou acumulados diretos e 
indiretos das operações de pesca e demais 
atividades antropogénicas nos 
ecossistemas marinhos são minimizados e 
não prejudicam o funcionamento, 
diversidade e integridade futuros desses 
ecossistemas, sem perturbar de modo 
significativo a estrutura e o 
funcionamento do ecossistema;

Or. en

Alteração 213
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "exploração sustentável": a exploração 
de uma população ou grupo de 
populações de um modo que permita o seu 
restabelecimento ou manutenção a níveis 
capazes de produzir o rendimento máximo 
sustentável e uma distribuição saudável 
da população por idade e tamanho sem 
provocar um impacto negativo nos 
ecossistemas marinhos;

Or. en

Alteração 214
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 - travessão 11

Texto da Comissão Alteração

– «limite de capturas»: o limite 
quantitativo dos desembarques de uma 
unidade populacional ou de um grupo de 

«limite de capturas»: o limite quantitativo 
das capturas de uma unidade populacional 
ou de um grupo de unidades populacionais 
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unidades populacionais num dado período; num dado período;

Or. en

Justificação

Se todas as espécies de peixe forem desembarcadas não há necessidade de fazer referência 
aos "desembarques" na definição de "limites de captura", pelo que a referência se torna 
irrelevante e deve ser substituída por "capturas".

Alteração 215
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 11

Texto da Comissão Alteração

– «limite de capturas»: o limite 
quantitativo dos desembarques de uma 
unidade populacional ou de um grupo de 
unidades populacionais num dado período;

«limite de capturas»: o limite quantitativo 
das capturas de uma unidade populacional 
ou de um grupo de unidades populacionais 
num dado período;

Or. en

Alteração 216
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

– «ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 
de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas, por exemplo em relação 
a um nível aceitável de risco biológico ou 
um nível desejado de rendimento;

«ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 
de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas, por exemplo em relação 
ao rendimento máximo sustentável (MSY) 
ou à melhor aproximação representativa 
equivalente, refletindo também uma 
distribuição saudável da população por 
idade e tamanho; o índice de mortalidade 
por pesca que gere o rendimento máximo 



AM\895055PT.doc 57/99 PE483.857v01-00

PT

sustentável deve ser considerado uma 
norma mínima para os pontos de 
referência limite, em conformidade com o 
Acordo das Nações Unidas sobre 
populações de peixes de 1995;

Or. en

Alteração 217
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 13

Texto da Comissão Alteração

– «salvaguarda»: uma medida de precaução 
destinada a proteger de um evento 
indesejável ou a impedir a sua ocorrência;

– «salvaguarda»: uma medida de precaução 
destinada a proteger ou a impedir que a 
exploração de recursos biológicos 
marinhos exceda níveis sustentáveis, 
incluindo os pontos de referência de 
conservação, ou que tenha repercussões 
negativas no ecossistema negativo;

Or. en

Alteração 218
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «medida de precaução»: uma medida 
que inclui o princípio da precaução 
referido no artigo 191.º, n.º2, primeiro 
parágrafo, do Tratado, e que compreende, 
entre outras: medidas de conservação, 
medidas técnicas e medidas relacionadas 
com a exploração sustentável das 
unidades populacionais e que, de acordo 
com a definição estabelecida no artigo 6.º 
do Acordo da Nações Unidas de 1995 
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sobre populações de peixes, significa que 
quando a informação científica é incerta, 
duvidosa ou inadequada, se impõe maior 
cautela e que a falta de informação 
científica adequada não pode servir de 
justificação para protelar ou para não 
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar as espécies-alvo, assim como as 
espécies associadas ou dependentes, as 
espécies não-alvo e o meio em que 
evoluem;

Or. en

Alteração 219
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14

Texto da Comissão Alteração

– «medidas técnicas»: as medidas que 
regulamentam a composição, por espécies 
e por tamanhos, das capturas e os impactos 
nas componentes dos ecossistemas 
resultantes das atividades de pesca, 
estabelecendo condições para a utilização e 
estrutura das artes de pesca e restrições do 
acesso às zonas de pesca;

«medidas técnicas»: as medidas que 
regulamentam a composição, por espécies 
e por tamanhos, das capturas e os impactos 
nas componentes dos ecossistemas ou no 
funcionamento destes resultantes das 
atividades de pesca, estabelecendo 
condições para a utilização e estrutura das 
artes de pesca e restrições do acesso às 
zonas de pesca;

Or. en

Alteração 220
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «reserva de pesca»:um espaço 
geográfico claramente definido nas águas 
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costeiras territoriais de um dos 
Estados-Membros em que são proibidas 
todas as atividades de pesca;

Or. en

Alteração 221
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo – travessão 19

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/8635 do 
Conselho;

– «capacidade de pesca»: a capacidade de 
um navio de capturar peixe; os 
indicadores que podem ser utilizados para 
quantificar se a capacidade de pesca são 
as características do navio, incluindo a 
arqueação de um navio em GT (arqueação 
bruta) e a sua potência em kW 
(quilowatts), como definidas nos artigos 4.º 
e 5.º do Regulamento (CEE) n.º 2930/8635 
do Conselho, as artes e técnicas de pesca, 
a técnica que emprega e o número de dias 
dedicados à pesca;

Or. en

Alteração 222
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 19

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/8635 do 
Conselho;

«capacidade de pesca»: a arqueação de um 
navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/8635 do 
Conselho, o tipo de arte, tal como definido 
no Anexo XI do Regulamento 404/2011, e 
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a quantidade de artes de pesca utilizadas;

Or. en

Alteração 223
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32

Texto da Comissão Alteração

– «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a recursos ou águas desse Estado em troca 
de uma compensação financeira da União.

– «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a recursos ou águas desse Estado, tendo em 
vista explorar de forma sustentável uma 
parte do excedente de recursos biológicos 
marinhos, em troca de uma compensação 
financeira da União que irá apoiar o setor 
da pesca local, com particular ênfase  na 
recolha de dados científicos, na 
monitorização e controlo;

Or. en

Alteração 224
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «habitats essenciais para peixes»: os 
habitats marinhos frágeis e vitais que 
precisam de ser protegidos devido ao seu 
papel na satisfação das necessidades 
ecológicas e biológicas das espécies de 
peixes, nomeadamente as zonas de 
desova, de reprodução e de alimentação; 

Or. en
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Justificação

Cf. alteração ao artigo 8º.

Alteração 225
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «bom estado ambiental»: tal como 
definido na Diretiva 2008/56/CE, artigo 
9.º, n.º3;

Or. en

Alteração 226
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «gestão sustentável»: a utilização de um 
recurso, de forma a que a capacidade de 
resposta do recurso marinho às 
modificações de origem antropogénica 
não seja comprometida, permitindo, 
simultaneamente, a utilização sustentável 
dos bens e serviços marinhos pelas 
gerações presentes e futuras;

Or. en

Justificação

Estabelece o princípio da gestão sustentável.

Alteração 227
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «tamanho de referência de 
conservação»: as dimensões especificadas 
para os recursos biológicos marinhos 
capturados através da pesca e todas as 
dimensões e tamanhos determinados pela 
legislação comunitária vigente, incluindo 
os enumerados no artigo 15.º e no anexo 
III do Regulamento CE n.º 1967/2006;

Or. en

Alteração 228
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «exploração sustentável»: a exploração 
de um recurso biológico marinho 
efetuada de molde a que as unidades 
populacionais não desapareçam, a que 
seja mantida uma distribuição saudável 
por idade e tamanho, em condições não 
suscetíveis de prejudicar o seu futuro ou 
de ter consequências negativas para os 
ecossistemas marinhos; 

Or. en

Alteração 229
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – alínea 32-E) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

– «pesca de baixo impacto»: a utilização 
de técnicas de pesca seletivas, com um 
impacto prejudicial mínimo nos 
ecossistemas marinhos e com baixas 
emissões de combustível;

Or. en

Alteração 230
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «pesca seletiva»:a capacidade de um 
método ou de uma arte de pesca visar e 
capturar organismos por tamanho e por  
espécie durante a operação de pesca 
permitindo evitar ou libertar não-alvos 
incólumes;

Or. en

Alteração 231
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «recursos marinhos vulneráveis»: (i) os
recursos biológicos marinhos  que não 
são consentâneos com o tamanho mínimo 
de referência de conservação ou que não 
atingiram o ponto da primeira maturidade 
sexual ou que se encontram em desova, 
(ii) os habitats e espécies protegidos ou 
sujeitos a medidas ao abrigo do artigo 4.º, 
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n.º 2, e do Anexo I da Diretiva 
2009/147/CE, bem como dos Anexos I, II 
e IV da Diretiva 92/43/CEE e/ou do artigo 
13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, (iii) as 
espécies ou os habitats protegidos numa 
zona marinha protegida;

Or. en

Alteração 232
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo económico»: o 
nível de capturas de unidades 
populacionais de peixe que produz a 
maior diferença positiva entre receitas 
totais e os custos totais da pesca;

Or. en

Alteração 233
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas águas situadas na zona das 12
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente, sem prejuízo dos regimes 
aplicáveis aos navios de pesca da União 
que arvorem pavilhão de outros 

2. Nas águas situadas na zona das 24
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados a restringir a pesca aos navios 
que exercem tradicionalmente a pesca 
nessas águas a partir de portos na costa 
adjacente, sem prejuízo dos regimes 
aplicáveis aos navios de pesca da União 
que arvorem pavilhão de outros 
Estados-Membros a título das relações de 
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Estados-Membros a título das relações de 
vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros 
Estados-Membros em que são exercidas 
atividades de pesca e as espécies em causa.
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número.

vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros 
Estados-Membros em que são exercidas 
atividades de pesca e as espécies em causa.
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número.

Or. pt

Alteração 234
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente, sem prejuízo dos regimes 
aplicáveis aos navios de pesca da União 
que arvorem pavilhão de outros 
Estados-Membros a título das relações de 
vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros 
Estados-Membros em que são exercidas 
atividades de pesca e as espécies em causa. 
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número.

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente e a dar acesso prioritário à 
pesca artesanal com baixo impacto 
ambiental e elevado valor acrescentado 
cultural e económico  para as 
comunidades costeiras, sem prejuízo dos 
regimes aplicáveis aos navios de pesca da 
União que arvorem pavilhão de outros 
Estados-Membros a título das relações de 
vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros 
Estados-Membros em que são exercidas 
atividades de pesca e as espécies em causa. 
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
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termos do presente número.

Or. en

Alteração 235
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em zonas protegidas pela UE ou 
pelos Estados-Membros, incluindo, entre 
outras, zonas de conservação nos termos 
da Diretiva 92/43/CEE, zonas de proteção 
especial nos termos da Diretiva 
79/409/CEE e as zonas designadas no 
âmbito das convenções marítimas 
regionais, a pesca deve ser proibida, a 
menos que possa ser demonstrado, através 
de uma avaliação prévia, que 
determinadas atividades de pesca não são 
prejudiciais para a conservação do sítio 
em causa e somente após a adoção, pelo 
Estado-Membro ou as instituições da UE 
sob cuja jurisdição se encontra protegido, 
de um plano de gestão que estipule as 
atividades de pesca permitidas;

Or. en

Alteração 236
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros

3. Nas águas situadas na zona das 200
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros
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em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

em causa podem restringir a pesca aos 
navios registados nos portos dessas ilhas.
Tais restrições não se aplicam aos navios 
de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

Or. pt

Alteração 237
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros poderão adotar 
medidas especiais de conservação em 
áreas devidamente identificadas incluídas 
nas zonas definidas nos números 2 e 3, de 
forma a preservar os recursos biológicos 
marinhos dos impactos negativos de 
certas atividades de pesca. Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
das restrições estabelecidas nos termos do 
presente número.

Or. pt

Alteração 238
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As medidas em matéria de conservação dos As medidas em matéria de conservação e 
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recursos biológicos marinhos podem
contemplar:

gestão sustentável dos recursos biológicos 
marinhos incluem parte ou a totalidade do 
seguinte:

Or. en

Justificação

As medidas de conservação têm de ser obrigatórias, para garantir que são implementadas na 
íntegra.

Alteração 239
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos podem
contemplar:

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos contemplam:

Or. en

Alteração 240
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos podem
contemplar:

As medidas em matéria de conservação, de 
exploração e de gestão sustentável dos 
recursos biológicos marinhos contemplam:

Or. en

Alteração 241
Linda McAvan
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais;

(b) Da fixação de objetivos para uma 
gestão sustentável das unidades 
populacionais;

Or. en

Justificação

A gestão sustentável das unidades populacionais de peixe vai para além da mera exploração 
e implica uma boa gestão das populações de peixes.

Alteração 242
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais;

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais e, nomeadamente,  o 
restabelecimento e a manutenção de todas 
as unidades populacionais das espécies 
capturadas acima dos níveis capazes de 
produzir o rendimento máximo 
sustentável, ou uma aproximação 
pertinente, até 2015, e acima dos níveis 
capazes de produzir o rendimento máximo 
económico até 2020, assegurando a 
introdução gradual de normas adicionais 
relativas à gestão de múltiplas espécies e 
ecossistemas da pesca;

Or. en

Alteração 243
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A adoção de medidas destinadas a 
contribuir para um bom estado ambiental, 
o mais tardar até 2020, tal como previsto 
na Diretiva 2008/56/CE, incluindo, em 
particular, que todas as populações de 
espécies capturadas exibam uma 
distribuição por idade e tamanho 
indicativa de uma unidade populacional 
saudável, assim como os descritores 1, 2, 
3, 4, 6, 9 e 10   

Or. en

Alteração 244
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A adoção de medidas que 
contribuam para que os 
Estados-Membros implementem a 
Diretiva 92/43/CEE e a Diretiva 
2009/147/CE;

Or. en

Alteração 245
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) A criação de reservas de pesca nos 
termos do previsto pelo presente 
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regulamento;

Or. en

Alteração 246
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A adoção de medidas destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis;

(c) A adoção de medidas destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca e /ou a quantidade de artes de 
pesca utilizadas às possibilidades de pesca 
disponíveis;

Or. en

Alteração 247
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A adoção de medidas destinadas a 
restringir ou condicionar o exercício de 
certas atividades de pesca

Or. pt

Alteração 248
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto;

(d)  A criação de incentivos, 
inclusivamente de caráter económico e sob 
a forma de acesso às possibilidades de 
pesca, para a promoção da reconversão 
para métodos de pesca mais seletivos, mais 
eficientes em termos de utilização de 
combustível ou de pouco impacto;

Or. en

Justificação

O peixe é um recurso de todos e, por princípio, aqueles que mais valor oferecem à sociedade, 
ou seja, os que pescam de uma forma mais sustentável, devem ser recompensados com o 
acesso à pesca.

Alteração 249
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto;

d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para tornar possível
uma pesca mais seletiva e inovadora ou 
uma pesca de pouco impacto;

Or. nl

Alteração 250
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de 
uma pesca mais seletiva ou de pouco 

(d) A criação de medidas e de incentivos, 
inclusivamente de caráter económico, para 
a promoção da reconversão para uma
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impacto; pesca sustentável, mais seletiva e de pouco 
impacto e pescas que beneficiem as 
comunidades costeiras;

Or. en

Alteração 251
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de 
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto;

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
o acesso preferencial às possibilidades de 
pesca e outras medidas de caráter 
económico, para a promoção de uma pesca 
mais seletiva;

Or. en

Alteração 252
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-E) O estabelecimento de tamanhos de 
referência de conservação;

Or. en

Alteração 253
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas;

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
e de medidas para evitar e reduzir as 
capturas acessórias e a eliminação das 
devoluções, tal como referido nos artigos 
3.º e 15.º;

Or. en

Alteração 254
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A imposição de obrigações 
relativamente à recolha de dados, 
inclusive a recolha de dados sobre o 
estado dos recursos biológicos marinhos e 
do ecossistema marinho e os respetivos 
impactos da pesca e da aquicultura;

Or. en

Alteração 255
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas.

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas, bem como de artes e técnicas 
de pesca seletivas e de impacto reduzido; 

Or. en
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Alteração 256
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Outras medidas adequadas propostas 
por um Estado-Membro e aprovadas pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

Garantia de flexibilidade.

Alteração 257
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não atingir os 
resultados pretendidos pelas medidas 
introduzidas em conformidade com o 
presente artigo, tal resultará na 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira que lhe é concedida ao abrigo 
da Política Comum das Pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

Or. en

Alteração 258
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7°-A
Criação de reservas de pesca

1. Para garantir a inversão da tendência 
de desaparecimento das unidades 
populacionais de peixe, para aumentar a 
produtividade pesqueira no mar, para 
preservar, manter e gerir as populações de 
peixes, bem como para proteger os 
recursos aquáticos e marinhos, e no 
quadro de uma abordagem de precaução, 
os Estados-Membros estabelecem uma 
rede coerente de reservas haliêuticas, 
inclusive de habitats essenciais para 
peixes e, em especial, de zonas de desova, 
de reprodução e de alimentação das 
populações de peixes;
2. No prazo de uma ano após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros identificam e designam 
os locais necessários ao estabelecimento 
da rede coerente de reservas de pesca 
referida no n.º 1 nas águas sujeitas à sua 
soberania e à jurisdição e que 
representem, pelo menos, 20 % das águas 
territoriais costeiras de cada 
Estado-Membro, devendo  informar a 
Comissão acerca desses locais;
Com base na informação científica 
pertinente, os Estados-Membros podem 
ampliar as zonas designadas existentes ou 
designar reservas de pesca adicionais nas 
suas águas territoriais após 1 de janeiro 
de 2016;
4. As medidas e decisões referidas nos n.ºs 
2 e 3 são comunicadas à Comissão, 
conjuntamente com as razões científicas, 
técnicas, sociais e jurídicas subjacentes à 
sua adoção e tornadas públicas;
5. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa decidem se as 
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reservas de pesca designadas nos termos 
dos números 1-3 são rodeadas por uma 
zona, ou zonas, em que as atividades de 
pesca são restritas e definem, após terem 
notificado a Comissão, que artes de pesca 
podem ser utilizadas nestas zonas e quais 
as medidas de gestão e as normas técnicas 
apropriadas que aí devem ser aplicadas, 
que não podem ser menos rigorosas do 
que a legislação da UE. Esta informação 
será pública;
6. Os navios de pesca em trânsito numa 
reserva de pesca devem cumprir as 
seguintes condições:
Todas as artes transportadas a bordo 
utilizadas para a pesca têm de estar 
amarradas e arrumadas durante o 
trânsito, em particular:
– as redes, os pesos e artes semelhantes 
devem estar separados das portas de 
arrasto, bem como dos respetivos lastros e 
cabos de arrasto e de alagem;
– as redes que se encontram no convés ou 
por cima dele devem estar amarradas e 
arrumadas de forma segura;
– os palangres devem estar arrumados em 
conveses inferiores.
7. Caso existam provas de deslocação, um 
ano após o estabelecimento de uma 
reserva de pesca ou da rede de reservas de 
peixe, o Estado-Membro pertinente toma 
medidas para garantir que os objetivos 
das reservas de pesca previstos no n.º 1 
foram cumpridos, bem como para 
salvaguardar e garantir o impacto positivo 
das reservas de pesca em áreas fora da 
zona de proibição de capturas, e informa 
a Comissão acerca dessas medidas, 
devendo esta informação estar disponível 
ao público;
8. Se a Comissão considerar que as 

reservas de pesca designadas não são 
suficientes para garantir um elevado nível 
de proteção das unidades populacionais 
de peixe e dos ecossistemas biológicos 
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marinhos, deve adotar medidas adicionais 
para esse fim, através de atos delegados 
adotados nos termos do artigo 55.º;

Or. en

Alteração 259
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas contemplam:

Or. en

Alteração 260
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As malhagens e regras relativas à 
utilização de artes de pesca;

(a) As medidas para promover artes de 
pesca mais seletivas em termos de 
tamanho e de espécies com um baixo 
impacto na zona bentónica, que podem 
incluir:
i) As malhagens e regras relativas à 

utilização de artes de pesca;

ii) As alterações ou os dispositivos 
adicionais para aumentar a seletividade 
ou reduzir o impacto na zona bentónica;
iii) As alterações ou dispositivos 
adicionais para reduzir a captura 
acidental de espécies em perigo, 
ameaçadas, protegidas e não-alvo;

Or. en
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Alteração 261
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca em certas 
zonas ou períodos;

(c) A proibição da utilização de 
determinados tipos de equipamento 
técnico, incluindo artes de pesca em certas 
zonas ou períodos;

Or. ro

Alteração 262
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca em certas 
zonas ou períodos;

(c) A proibição da utilização de 
determinados tipos de navios ou artes de 
pesca permanentemente ou em certas 
zonas ou períodos;

Or. en

Alteração 263
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos;

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos, incluindo os locais de desova e 
reprodução das unidades populacionais 
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de peixes e crustáceos;

Or. en

Justificação

As unidades populacionais de peixes e crustáceos depauperadas e em perigo devem ser 
identificadas e protegidas especificamente no âmbito do presente Regulamento para que 
possam ser restabelecidas e, posteriormente, geridas de forma adequada, de modo a que seja 
possível capturá-las com base no seu pleno potencial (isto é, nos níveis máximos de 
abundância).

Alteração 264
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos;

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos, incluindo medidas de proteção 
das zonas de desova, reprodução e 
alimentação, a fim de garantir o 
restabelecimento e a manutenção das 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015;

Or. en

Alteração 265
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Medidas destinadas a reduzir as 
capturas acessórias;

Or. en
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Alteração 266
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A proibição ou restrição da 
utilização de artes de pesca que destruam 
o fundo marinho, como as redes de 
arrasto pelo fundo; 

Or. en

Alteração 267
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Medidas destinadas a proteger a 
zona bentónica e os fundos marinhos;

Or. en

Alteração 268
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger uma agregação 
temporária de um recurso marinho 
vulnerável;

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger habitats essenciais 
para peixes e preservar o seu papel no 
apoio às necessidades ecológicas e 
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biológicas das espécies de peixes;

Or. en

Justificação

Clarificação dos objetivos e resultados das zonas temporariamente encerradas.

Alteração 269
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Medidas específicas destinadas a 
reduzir o impacto das atividades de pesca 
nos ecossistemas marinhos e nas espécies 
não-alvo;

(f) Medidas específicas destinadas a 
reduzir o impacto das atividades de pesca 
nos ecossistemas marinhos e nas espécies 
não-alvo, incluindo medidas com vista à 
redução das capturas acessórias, à 
proteção da integridade dos fundos
marinhos, à proteção do funcionamento 
das cadeias alimentares marinhas e à 
redução da perturbação de interações 
entre espécies no ecossistema marinho;

Or. en

Alteração 270
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Outras medidas técnicas destinadas a 
proteger a biodiversidade marinha.

(g) Outras medidas técnicas destinadas a 
proteger a biodiversidade marinha e os 
ecossistemas marinhos, em particular os 
recursos marinhos vulneráveis;

Or. en
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Alteração 271
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Medidas específicas para reduzir a 
poluição marinha e o lixo marinho 
produzido pela pesca.

Or. en

Alteração 272
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura que as medidas 
mencionadas no primeiro parágrafo 
sejam adotadas em tempo útil. Se as 
medidas se atrasarem indevidamente ou 
não contribuírem de forma suficiente 
para a conservação dos recursos 
biológicos marinhos ou dos ecossistemas 
marinhos, adotará essas medidas 
mediante atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 55.º.

Or. en

Alteração 273
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não atingir os 
resultados pretendidos pelas medidas 
introduzidas em conformidade com o 
presente artigo, tal resultará na 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira que lhe é concedida ao abrigo 
da Política Comum das Pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

Or. en

Alteração 274
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, adotam, a título 
prioritário e o mais tardar até 2015, 
planos plurianuais para todas as espécies
capturadas, a fim de manter ou 
restabelecer todas as unidades 
populacionais de espécies capturadas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, acima de 
níveis que possam produzir o rendimento 
económico máximo até 2020 e atingir um
bom estado ambiental até 2020.

Or. en

Alteração 275
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Quando, não obstante as medidas 
específicas para conseguir a recuperação 
das unidades populacionais, o objetivo de 
restabelecer e manter as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 não puder ser 
atingido para uma ou mais das unidades 
populacionais:
(a) em razão da falta de dados, poderão 
ser adotados indicadores de substituição 
em conformidade com a Decisão 
2010/477/UE da Comissão relativa aos 
critérios e às normas metodológicas de 
avaliação do bom estado ambiental das 
águas marinhas para a Diretiva Quadro 
Estratégia Marinha (Diretiva 
2008/56/CE), e a mortalidade por pesca 
será ainda mais reduzida a título de 
precaução; os Estados-Membros e a 
Comissão avaliarão e abordarão os 
obstáculos à investigação e ao 
conhecimento a fim de assegurar que as 
informações adicionais sejam 
disponibilizadas com a maior celeridade.
(b) em razão da grave depauperação da 
unidade populacional, serão introduzidas 
medidas de gestão adicionais no âmbito 
dos planos plurianuais, incluindo, entre 
outras, uma redução adicional da 
mortalidade por pesca, zonas encerradas e 
períodos de defeso, a fim de restabelecer e 
manter as unidades populacionais acima 
de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável o mais 
rapidamente possível em termos 
biológicos e a mais tardar até 2020;
(c) em razão da natureza mista das 
pescarias, a gestão orientar-se-á pelos 
pareceres científicos relativos às espécies 
principais mais vulneráveis em função da 
biomassa da população reprodutora, da 
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sua distribuição por idade e tamanho e de 
outros descritores pertinentes;

Or. en

Alteração 276
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que 
preveem medidas de conservação 
destinadas a manter ou restabelecer as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável.

Suprimido

Or. en

Alteração 277
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

1. São estabelecidos, o mais tardar, até 
2015, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável 
e manter a integridade dos ecossistemas 
marinhos.

Or. en
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Justificação

A alteração fixa 2015 como data limite para o estabelecimento de planos plurianuais e 
garante que os mesmos incluam uma abordagem baseada no ecossistema.

Alteração 278
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

1. São estabelecidos planos plurianuais que 
preveem medidas de conservação 
destinadas a manter ou restabelecer as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável:
(i) até 2015 para todas as unidades 
populacionais das espécies exploradas já 
incluídas nos planos de recuperação ou 
de gestão;
(ii) até 2015, se possível, para todas as 
outras unidades populacionais das 
espécies exploradas em águas da União.

Or. en

Alteração 279
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável. 
Nos cinco anos seguintes à entrada em 
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vigor do presente Regulamento serão 
adotados planos para todas as unidades 
populacionais e pescas regulamentadas.

Or. en

Alteração 280
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

1. São estabelecidos, até 2015, para todas 
as pescas, planos plurianuais que 
adaptarão o índice de mortalidade por 
pesca de modo a que este permita 
restabelecer e manter, até 2015, os níveis 
de biomassa de todas as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável 
e manter ou restabelecer a resistência do 
ecossistema marinho.

Or. en

Alteração 281
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para as unidades populacionais em 
causa, a partir de pontos de referência de 
conservação pré-definidos; e

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para todas as unidades populacionais 
das espécies exploradas a partir de pontos 
de referência de conservação pré-definidos 
sem nunca ultrapassar o nível 
especificado pelos pareceres científicos e 
em coerência com a manutenção ou 
restauração das unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
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rendimento máximo sustentável até 2015, 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento económico máximo até 2020 e 
atingir um bom estado ambiental no 
ambiente marinho da União até 2020; e

Or. en

Alteração 282
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas destinadas a assegurar 
uma recolha de dados adequada para 
permitir avaliações científicas precisas 
das unidades populacionais das espécies 
capturadas;

Or. en

Alteração 283
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas destinadas a restabelecer e 
manter o bom estado ambiental.

Or. en

Alteração 284
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas coerentes com as 
estratégias para o meio marinho, com 
vista ao restabelecimento e à manutenção 
do bom estado ambiental nas águas da 
UE em conformidade com a Diretiva 
2008/56/CE e a Decisão 2010/477/UE da 
Comissão.

Or. en

Justificação

Nos termos da Diretiva Quadro "Estratégia Marinha", os Estados-Membros são obrigados a 
adotar estratégias marinhas que, inter alia, contenham o programa de medidas destinadas a 
alcançar um bom estado ambiental. As medidas adotadas no âmbito dos planos plurianuais 
devem ser coerentes com estas estratégias e ser coordenadas a nível da região.

Alteração 285
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias 
pesca e o meio marinho em geral.

Or. en

Alteração 286
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, caso em que a 
gestão deverá orientar-se pelos pareceres 
científicos relativos às unidades 
populacionais mais vulneráveis, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.

Or. en

Alteração 287
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.
Os planos plurianuais multiespécies 
devem ser desenvolvidos com caráter 
prioritário.

Or. en

Alteração 288
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

4. Os planos plurianuais devem procurar 
produzir o rendimento máximo 
sustentável. Esses planos baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

Or. en

Alteração 289
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

4. Os planos plurianuais baseiam-se nos 
melhores dados científicos disponíveis e 
aplicam a abordagem de precaução em 
caso de limitações dos dados disponíveis e 
dos métodos de avaliação, bem como todas 
as fontes quantificadas de incerteza de uma 
forma cientificamente válida.

Or. en

Justificação

Os planos plurianuais só deverão basear-se no princípio de precaução na ausência dos 
melhores dados científicos disponíveis.

Alteração 290
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas, por a forma que, 
quando os dados científicos forem 
incertos, a gestão das pescas seja mais 
cautelosa e a falta de dados científicos 
adequados não seja utilizada como 
justificação para a ausência de medidas.

Or. en

Alteração 291
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

4. Os planos plurianuais baseiam-se no 
princípio de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

Or. en

Alteração 292
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em relação a todas as espécies 



PE483.857v01-00 94/99 AM\895055PT.doc

PT

exploradas ainda não cobertas por um 
plano plurianual, serão tomadas medidas 
para garantir o cumprimento dos 
objetivos e princípios estipulados nos 
artigos 9.º e 10.º do presente 
Regulamento.

Or. en

Alteração 293
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos plurianuais devem ser 
submetidos a uma revisão intercalar, em 
consulta com as partes interessadas, com 
vista a avaliar os progressos alcançados 
no cumprimento dos respetivos objetivos; 
podem ser feitas propostas com vista à sua 
modificação se houver provas científicas 
de que tal é pertinente ou se houver 
dúvidas justificadas quanto à falta de 
progressos no cumprimento dos objetivos 
acordados.

Or. en

Alteração 294
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Se um Estado-Membro não atingir os 
resultados pretendidos pelas medidas 
introduzidas em conformidade com os 
artigos 9.º, 10.º e 11.º, tal resultará na 
interrupção ou suspensão da assistência 
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financeira que lhe é concedida pela União 
ao abrigo da Política Comum das Pescas.

Or. en

Alteração 295
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015.

1. Os planos plurianuais preveem as
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, se 
possível, até 2015, tendo em conta a 
complexidade das pescarias mistas.

Or. en

Alteração 296
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos plurianuais preveem as
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015.

1. Os planos plurianuais preveem 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca com vista ao restabelecimento e 
manutenção de todas as unidades 
populacionais comerciais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015.

Or. en
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Justificação

A consecução do MSY até 2015 não é realista e deve ser substituída pelo FMSY até 2015 e 
pelo BMSY quando possível posteriormente.

Alteração 297
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015.

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015 e 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento económico máximo até 2020, 
contribuindo simultaneamente para a 
consecução, até 2020, de um bom estado 
ambiental das águas marinhas, nos 
termos do disposto na Diretiva 
2008/56/CE.

Or. en

Alteração 298
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos plurianuais preveem as
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015.

1. Os planos plurianuais preveem 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca de forma a que, até 2015, esta tenha 
grandes probabilidades de restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.
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Or. en

Alteração 299
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os planos plurianuais visam a 
consecução de níveis de biomassa acima 
dos níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2020.

Or. en

Alteração 300
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os planos plurianuais visam a 
eliminação das capturas indesejadas e 
não autorizadas de unidades 
populacionais comerciais e não 
comerciais. 

Or. en

Alteração 301
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja impossível determinar 2. Sempre que seja impossível determinar 
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uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável, os planos plurianuais preveem 
medidas de precaução que asseguram um 
grau comparável de conservação das 
unidades populacionais em causa.

uma taxa de mortalidade por pesca 
coerente com o n.º 1, os planos plurianuais 
preveem medidas de precaução que 
assegurem um grau pelo menos 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa e fixam como 
objetivo o mais curto prazo possível em 
termos biológicos para a consecução de 
níveis de unidades populacionais acima 
dos de rendimento máximo sustentável.

Or. en

Justificação

Sempre que seja impossível fixar taxas de mortalidade por pesca que garantam que as 
unidades populacionais atinjam níveis de rendimento máximo sustentável até 2015 devido a 
uma grave depauperação das unidades populacionais ou à falta de dados, devem ser tomadas 
mais medidas de precaução para assegurar a consecução dos objetivos de plena recuperação 
das unidades populacionais.

Alteração 302
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja impossível determinar
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
os planos plurianuais preveem medidas de 
precaução que asseguram um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa.

2. Sempre que a incerteza impeça a 
determinação de uma taxa de mortalidade 
por pesca que restabeleça e mantenha as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, os planos plurianuais preveem 
medidas de precaução que asseguram um 
grau comparável de conservação das 
unidades populacionais em causa. Serão 
adotados indicadores de substituição em 
conformidade com a Decisão 
2010/477/UE da Comissão relativa aos 
critérios e às normas metodológicas de 
avaliação do bom estado ambiental das 
águas marinhas para a Diretiva Quadro 
Estratégia Marinha (Diretiva 
2008/56/CE), e a mortalidade por pesca 
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será ainda mais reduzida a título de 
precaução. Os Estados-Membros e a 
Comissão avaliarão e abordarão os 
obstáculos à investigação e ao 
conhecimento a fim de assegurar que as 
informações adicionais sejam 
disponibilizadas com a maior celeridade.

Or. en

Alteração 303
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
os planos plurianuais preveem medidas de 
precaução que asseguram um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa.

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca 
coerente com o n.º 1, os planos plurianuais 
preveem medidas de precaução que 
assegurem um grau comparável de 
conservação das unidades populacionais 
em causa e fixam como objetivo o mais 
curto prazo possível em termos biológicos 
para a consecução de níveis de unidades 
populacionais iguais aos de rendimento 
máximo sustentável.

Or. en


