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Alteração 228
Alain Cadec

Projeto de resolução legislativa
Citação 3-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta o artigo 349.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

Or. fr

Alteração 229
Carmen Fraga Estévez

Projeto de resolução legislativa
Citação 3-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

Tendo em conta a Decisão do Conselho 
que adota o seu Regulamento Interno1,
__________________
1Decisão 2009/937/UE do Conselho, de 1 de 
dezembro de 2009, que adota o seu Regulamento 
Interno (JO L 325 de 11.12.2009, p. 35).

Or. es

Alteração 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 
10 de dezembro de 1982 (UNCLOS),
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Or. en

Alteração 231
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O setor das pescas tem uma 
importância estratégica para o 
abastecimento público de pescado e para 
o equilíbrio da balança alimentar de 
diferentes Estados-Membros e da própria 
União Europeia, assim como para o 
bem-estar socioeconómico das 
comunidades costeiras, o desenvolvimento 
local, o emprego, a manutenção/criação 
de atividades económicas a montante e a 
jusante e a manutenção das tradições 
culturais locais.
__________________
1 Decisão 2009/937/UE do Conselho, de 1 de 
dezembro de 2009, que adota o seu 
Regulamento Interno (JO L 325 de 
11.12.2009, p. 35).

Or. pt

Alteração 232
Kriton Arsenis

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 

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação e a gestão 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos. Abrange igualmente as medidas 
de mercado e financeiras destinadas a 
apoiar a realização dos seus objetivos, os 
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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 
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.

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 
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 233
Guido Milana

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 
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 

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação e a gestão das áreas 
e recursos biológicos marinhos dos 
Estados-Membros. 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 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 
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do Estado de pavilhão. sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

Or. it

Alteração 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia não deve constituir 
um entrave à obrigação da UE de gerir de 
forma sustentável a exploração dos 
recursos marinhos.

Or. en

Alteração 235
Kriton Arsenis

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 asseguram a existência de 
recursos biológicos marinhos produtivos e 
ecossistemas marinhos saudáveis e, por 
isso, contribuem para a sustentabilidade
ambiental, económica e social 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.
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Or. en

Alteração 236
Maria do Céu Patrão Neves

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. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, uma diminuição das 
importações dos produtos da pesca e da 
aquicultura para a União Europeia, um 
nível de vida adequado para o setor das 
pescas e da aquicultura e a estabilidade 
dos mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores com 
qualidade e a preços razoáveis.

Or. pt

Alteração 237
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura são rentáveis e 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 
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mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

estabilidade dos mercados e para assegurar 
a disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

Or. es

Alteração238
Luis Manuel Capoulas Santos

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 sejam sustentáveis e geridas de 
forma compatível com o objetivo de lograr 
um meio marinho saudável, a fim de 
assegurar benefícios sociais, económicos
e ambientais 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.

Or. pt

Alteração 239
Ian Hudghton

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 

(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 
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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.

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. A política comum das pescas 
eximiu-se até à data a atingir estes 
objetivos, razão pela qual é necessário que 
a União proceda a uma reavaliação de 
fundo da gestão das pescas.

Or. en

Alteração 240
Struan Stevenson

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 e para a 
segurança alimentar. 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.

Or. en

Alteração 241
Ioannis A. Tsoukalas

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 ambientais, económicas e sociais 
sustentáveis a longo prazo. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível melhor de vida e 
melhores condições de trabalho 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.

Or. el

Alteração 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Política Comum das Pescas deve 
velar pela promoção de um nível de 
emprego elevado no setor das pescas e da 
aquicultura e pela melhoria das condições 
de trabalho dos pescadores e aquicultores, 
garantindo-lhes um nível adequado de 
proteção social e assegurando, em termos 
concretos, uma concorrência leal e 
equitativa com os países terceiros e entre 
os Estados-Membros da União, de forma 
a prevenir as distorções da concorrência 
baseadas em disparidades excessivas dos 
custos da mão-de-obra. Para o efeito, a 
política comum das pescas estabelece as 
condições para uma harmonização das 
legislações sociais aplicáveis aos 
trabalhadores do mar, com base, 
nomeadamente, na Convenção n.º 188 da 
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OIT e na Convenção STCW-F.

Or. fr

Alteração243
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Considerando que é fundamental 
que, na política comum das pescas, se 
mantenha uma abordagem ao setor 
produtivo pesqueiro que tenha em conta 
os níveis biológico, ecológico e económico 
e social, de forma a que exista sempre um 
compromisso entre a situação dos 
recursos existentes nas diferentes zonas 
marítimas e a defesa do tecido 
socioeconómico das comunidades 
costeiras e de pequena pesca que 
dependem da pesca de proximidade para 
garantir o emprego e a sua prosperidade.

Or. pt

Alteração244
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Considerando que o princípio da 
gestão das pescarias por territórios 
biogeográficos marinhos diferenciados, 
de acordo com as suas características, é o 
princípio ao nível europeu que melhor 
favorecerá a sustentabilidade dos 
recursos, bem como a defesa do tecido 
socioeconómico das comunidades 
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costeiras.

Or. pt

Alteração 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 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»). 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»). 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, 

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), 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»). 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»). 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 assegurar a compatibilidade 
entre as medidas de conservação e de 



AM\901580PT.doc 13/174 PE489.437v01-00

PT

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.

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 246
Maria do Céu Patrão Neves

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 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 

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), 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 
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peixes»). 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»). 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.

peixes»). 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»). 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 e ordenadas 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, promovendo a globalização 
destas boas práticas a bem da 
sustentabilidade dos recursos haliêuticos 
e da equidade de acesso aos recursos 
aquáticos vivos entre as frotas mundiais. 
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 
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internacionais.

Or. pt

Alteração 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

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 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»). 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»). 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, 

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), 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»). 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»). 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, 
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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.

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. No interesse de uma 
política da pesca harmonizada e 
sustentável em todos os mares 
partilhados, bem como para melhorar a 
cooperação com os países vizinhos e a 
gestão de populações partilhadas, a União 
deverá procurar concluir com países 
terceiros acordos de cooperação no 
domínio da pesca sustentável ao abrigo 
dos quais a União possa prestar 
assistência financeira e técnica em troca 
da aplicação das mesmas regras ou de 
regras comparáveis às aplicadas pela 
União em matéria de gestão sustentável.
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. it

Alteração 248
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A PCP deve velar pela garantia do 
emprego no setor das pescas e da 
aquicultura e contribuir para a melhoria 
das condições de trabalho dos pescadores 
e dos aquicultores, tendo em conta a 
dimensão social da atividade da pesca. É 
também conveniente que a política 
comum das pescas seja coordenada com a 
política comercial e com a política 
aduaneira da União, a fim de permitir o 
controlo da entrada das importações 
provenientes de países terceiros na União 
Europeia e os seus efeitos sobre os preços 
obtidos pelos produtores da União e a 
instauração de uma concorrência justa e 
equitativa com os países terceiros, 
nomeadamente através da prevenção das 
distorções da concorrência, resultantes 
das disparidades do custo do trabalho.

Or. fr

Alteração 249
Alain Cadec

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 

(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 2020, com caráter 
prioritário, que a exploração dos recursos 
biológicos marinhos seja conduzida e 
mantida em níveis compatíveis com o 
rendimento máximo sustentável das 
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populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

Or. fr

Alteração 250
Estelle Grelier

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, e 
posteriormente na Cimeira de Nagoya, 
realizada em 2010, 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 para as 
unidades populacionais em que tal seja 
viável e, o mais tardar, até 2020 para as 
outras, 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.

Or. fr

Alteração 251
Kriton Arsenis
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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 a exploração dos recursos 
biológicos marinhos seja conduzida e 
mantida acima de 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. en

Alteração 252
Carmen Fraga Estévez

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 

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros acordaram 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 sempre que possível e, 
o mais tardar, em 2020 para todas as 
unidades populacionais comerciais, com 
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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.

caráter prioritário, que a exploração dos 
recursos biológicos marinhos seja 
conduzida e mantida em torno de 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. es

Justificação

Tendo em conta que o objetivo de alcançar o RMS em 2015 para todas as unidades 
populacionais é praticamente irrealizável, em especial no caso das pescarias mistas, é 
conveniente incluir igualmente os critérios da Conferência de Nagoia.

Alteração 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

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, tanto quanto 
possível, 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.
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Or. en

Alteração 254
Maria do Céu Patrão Neves

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, 
de forma todavia não vinculativa, 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 
tendencialmente assegurar que a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos seja conduzida e mantida em 
níveis compatíveis com o rendimento 
máximo sustentável das populações 
exploradas, no mais curto espaço de tempo 
possível, de forma gradual e adequada aos 
diferentes tipos de pescarias – limpas e 
mistas – e sempre apoiada 
cientificamente. Nos casos em que as 
informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável, tendo em 
conta o parecer das partes interessadas, 
nomeadamente dos Conselhos 
Consultivos.

Or. pt

Alteração 255
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 5
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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, tanto quanto 
possível, 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.

Or. en

Alteração256
Luis Manuel Capoulas Santos

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 

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Nagoya em 2010 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 que, até 2015, sempre
que possível, e o mais tardar até 2020, a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos seja conduzida e mantida em 
níveis compatíveis com o rendimento 
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populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

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.

(A expressão "até 2015" como prazo 
máximo para que os Estados-Membros
respeitem a exploração dos recursos 
biológicos marinhos e o rendimento 
máximo sustentável deverá ser lido em 
toda a proposta de regulamento como 
"2015, sempre que possível, e o mais 
tardar até 2020.")

Or. pt

Alteração 257
Diane Dodds, James Nicholson

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, sempre que possível, que os 
níveis das populações das espécies 
exploradas sejam conduzidos e mantidos
em níveis acima dos que possam produzir
o rendimento máximo sustentável. Nos 
casos em que as informações científicas 
não sejam suficientes, pode ser necessário 
aplicar aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

Or. en
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Alteração 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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 a exploração dos recursos 
biológicos marinhos seja, sempre que 
possível, 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. en

Justificação

O compromisso assumido pela Comissão Europeia em 2002 na Declaração de Joanesburgo 
sobre Desenvolvimento Sustentável no sentido de alcançar o rendimento máximo sustentável 
(MSY) até 2015 incluía a reserva "sempre que possível", que deve continuar a constituir um 
importante pressuposto para concretizar esta aspiração, nomeadamente no domínio das 
pescarias mistas.

Alteração 259
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 5
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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, quando 
possível, ou até 2020 nos casos em que 
não seja possível, sempre com base em 
dados e critérios científicos, 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 de forma gradual.

Or. es

Alteração 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 

(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 acima de níveis capazes de 
produzir o rendimento máximo sustentável 
das populações exploradas. Nos casos em 
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as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

que as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 261
Ana Miranda

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, se possível, 
procedendo a uma adaptação por 
pescaria, 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.

Or. es

Alteração 262
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 5
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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, sempre que 
possível, 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.

Or. en

Alteração 263
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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, quando 
possível, e o mais tardar até 2020, no caso 
de outras espécies, que a exploração dos 
recursos biológicos marinhos seja 
conduzida e mantida em níveis compatíveis 
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populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

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. el

Alteração 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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, quando 
possível e, caso o não seja, seguindo os 
critérios de Nagioa, até 2020, 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.

Or. es

Alteração 265
Catherine Trautmann
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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, e 
posteriormente na Cimeira de Nagoya, 
realizada em 2010, 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 para as 
unidades populacionais em que tal seja 
viável e, o mais tardar, até 2020 para as 
outras, 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.

Or. fr

Alteração 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O conceito de rendimento máximo 
sustentável tal como consagrado na 
UNCLOS tem sido um objetivo 
juridicamente vinculativo de gestão das 
pescas na União desde a sua ratificação 
em 1998.
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Or. en

Alteração 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A adoção de taxas de mortalidade 
por pesca abaixo dos níveis necessários 
para manter as unidades populacionais 
acima dos níveis capazes de produzir o 
MSY constitui a única forma de assegurar 
que o setor pesqueiro se torne 
economicamente viável a longo prazo sem 
depender de auxílios públicos.

Or. en

Alteração 268
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2010 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 
coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu e os objetivos da Comunicação da 
Comissão intitulada «O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural: Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020», 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 
máximo sustentável até 2015.

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2010 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 
coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu e os objetivos da Comunicação da 
Comissão intitulada «O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural: Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020», 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 
máximo sustentável até 2020.
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Or. fr

Alteração 269
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-20101 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 
coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu e os objetivos da Comunicação da 
Comissão intitulada «O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural: Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020», 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 
máximo sustentável até 2015.

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2010 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 
coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu e os objetivos da Comunicação da 
Comissão intitulada «O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural: Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020», 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 
máximo sustentável até 2015 para as 
unidades populacionais em que tal seja 
viável e, o mais tardar, até 2020 para as 
outras.

Or. fr

Alteração 270
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Considerando que a política comum 
das pescas contribuirá para melhorar a 
conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos previamente 
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à aplicação das suas medidas, a Comissão 
Europeia deve elaborar um mapa europeu 
sobre o estado das unidades populacionais 
de peixe que inclua uma análise de cada 
Estado-Membro e os seus direitos de 
pesca. Tal permitirá a realização de uma 
avaliação progressiva dos resultados da 
aplicação das medidas.

Or. es

Alteração 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Kriton Arsenis

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. Todos os segmentos da frota 
pesqueira deverão reger-se por esse 
princípio.
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Alteração 273
Maria do Céu Patrão Neves

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. Quando disponíveis, a aplicação 
dessa abordagem deve ter em conta os 
resultados das avaliações de impacto 
socioeconómico para as comunidades 
piscatórias que dependem dos recursos 
biológicos em causa.

Or. pt

Alteração 274
Izaskun Bilbao Barandica

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, mas sempre com base em dados 
critérios científicos.

Or. es
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Alteração 275
Lucas Hartong

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).

Suprimido

Or. nl

Alteração 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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).

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio marinho 
e, em especial, para a realização dos 
objetivos das diretivas "Habitats", "Aves" 
e "Natura 2000", e 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).

Or. fr
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Alteração 277
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8 -A) É indispensável que a política 
comum das pescas contribua para a 
estratégia Energia 2020 (COM(2010)0639 
final) da União Europeia, propondo 
medidas que estimulem o desenvolvimento 
de um setor da pesca com baixo consumo
de energia e reduzidas emissões de 
carbono.

Or. fr

Alteração 278
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A política comum das pescas deve 
contribuir igualmente para o 
abastecimento do mercado comunitário de 
alimento de elevado valor nutricional, 
diminuindo a dependência alimentar do 
mercado interno, para a criação direta e 
indireta de emprego, e para o 
desenvolvimento económico das zonas 
costeiras.

Or. pt

Alteração 279
Lucas Hartong
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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.

Suprimido

Or. nl

Alteração 280
Alain Cadec

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, limitar o 
impacto ambiental das atividades de pesca 
e reduzir ao mínimo as capturas 
indesejadas de forma significativa com 
vista à sua eliminação progressiva na 
medida do possível, nomeadamente 
investindo na seletividade das artes de 
pesca.

Or. fr

Alteração 281
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, limitar o 

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

impacto ambiental das atividades de pesca 
e reduzir ao mínimo as capturas 
indesejadas com vista à sua eliminação 
progressiva na medida do tecnicamente 
possível.

Or. fr

Alteração 282
Carmen Fraga Estévez

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, a fim de 
contribuir para que as atividades 
humanas tenham um impacto limitado no 
ambiente marinho e reduzir ao mínimo as 
capturas indesejadas com vista à sua 
eliminação progressiva.

Or. es

Justificação

É evidente que a atividade da pesca tem um impacto no ecossistema marinho e que não é 
desejável que ultrapasse certos limites, mas este objetivo ecossistémico deve ser estabelecido 
em consonância com as outras atividades que também têm consequências no ambiente 
marinho.

Alteração 283
Maria do Céu Patrão Neves

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 

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

e tendencialmente reduzir ao mínimo as 
capturas indesejadas com vista à sua 
eliminação progressiva, tendo em conta as 
especificidades do ecossistema marinho e 
das pescarias.

Or. pt

Alteração 284
Ana Miranda

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 e de 
planificação e ordenamento do espaço 
marítimo, limitar o impacto ambiental das 
atividades de pesca que não sejam 
sustentáveis, reduzir a poluição e o 
impacto do desenvolvimento urbanístico e 
do turismo com incidências negativas e 
reduzir ao mínimo as capturas indesejadas 
com vista à sua eliminação progressiva

Or. es

Alteração 285
Ioannis A. Tsoukalas

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 actividades 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, limitar o 
impacto ambiental das actividades de pesca 
e reduzir ao mínimo as capturas 
indesejadas com vista à sua eliminação 
progressiva, nos ecossistemas marinhos 
em que tal for viável.
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Or. el

Alteração 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas através de conselhos 
consultivos e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. fr

Alteração 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
rigorosos e atualizados, a forte implicação 
das partes interessadas e uma perspetiva de 
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prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

longo prazo. A boa gestão da política 
comum das pescas depende igualmente de 
uma definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. en

Alteração 288
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível internacional, nacional, regional e 
local, bem como da compatibilidade e 
coerência entre as medidas adotadas e as 
outras políticas da União.

Or. nl

Alteração 289
Marek Józef Gróbarczyk
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União. A Comissão, o Parlamento 
Europeu e os Estados-Membros
intensificam os seus esforços para 
reforçar a vertente regional da política 
comum das pescas tendo em conta o 
artigo 2.º, n.º 1, do TFUE e propondo 
ulteriores alterações ao Tratado 
necessárias à consecução deste objetivo.

Or. en

Alteração 290
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
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nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

nível da União e aos níveis regional, 
nacional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. es

Justificação

Puesto que um dos objetivos da reforma é a regionalização, considera-se que esta deve ser a 
ordem de prioridades das competências.

Alteração 291
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões em conformidade com os
pareceres científicos disponíveis, a forte 
implicação das partes interessadas e uma 
perspetiva de longo prazo. A boa gestão da 
política comum das pescas depende 
igualmente de uma definição clara das 
responsabilidades ao nível da União e aos 
níveis nacional, regional e local, bem como 
da compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. bg

Alteração 292
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas na cogestão e na 
corresponsabilidade e uma perspetiva de 
longo prazo. A boa gestão da política 
comum das pescas depende igualmente de 
uma definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. es

Alteração 293
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União. A definição clara das 
responsabilidades a diferentes níveis varia 
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consoante os Estados-Membros em 
função das diferentes disposições 
constitucionais em vigor.

Or. en

Alteração 294
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada nos melhores pareceres 
científicos especializados disponíveis para 
cada área, a forte implicação de todas as
partes interessadas e uma perspetiva de 
longo prazo. A boa gestão da política 
comum das pescas depende igualmente de 
uma definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. el

Alteração 295
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
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princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
rigorosos e atualizados, a forte implicação 
das partes interessadas e uma perspetiva de 
longo prazo. A boa gestão da política 
comum das pescas depende igualmente de 
uma definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Or. en

Alteração 296
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A política comum das pescas deve 
reconhecer, valorizar e proteger o papel 
das mulheres na pesca, tanto nas 
atividades dependentes da pesca costeira 
artesanal e de apanha do marisco como 
na elaboração e reparação das artes de 
pesca, transformação e comercialização e 
outras atividades de apoio logístico ao 
setor da pesca, garantindo o respeito do 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. es

Alteração 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) O sofrimento desnecessário 
infligido à fauna marinha, incluindo 
peixes, tubarões, tartarugas, aves 
marinhas e mamíferos marinhos, deve ser 
evitado, sendo imperioso melhorar os 
métodos de captura e abate.

Or. en

Alteração 298
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na execução da política comum das 
pescas é necessário ter em conta as
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares 
europeus estão interligadas, incluindo o 
ordenamento do espaço marítimo. É 
necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

(12) Na execução da política comum das 
pescas é necessário ter em conta as
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares 
europeus estão interligadas, incluindo o 
ordenamento do espaço marítimo. É 
necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro, 
das Antilhas, da Guiana Francesa e do 
Oceano Índico.

Or. fr

Justificação

Estas regiões ultraperiféricas da União Europeia foram esquecidas pela Comissão Europeia.
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Alteração 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na execução da política comum das 
pescas é necessário ter em conta as
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares 
europeus estão interligadas, incluindo o 
ordenamento do espaço marítimo. É 
necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

(12) Na execução da política comum das 
pescas é necessário ter em conta as
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares 
europeus estão interligadas, incluindo o 
ordenamento do espaço marítimo. É 
necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do oceano Atlântico, do mar do 
Norte, dos mares Célticos, do Golfo da 
Biscaia e costa Ibérica, do Mediterrâneo,
do mar Negro e das regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 300
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na execução da Política Comum das 
Pescas é necessário ter em conta as 
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima 
integrada24, reconhecendo que todas as 
questões relacionadas com os oceanos e 
mares europeus estão interligadas, 
incluindo o ordenamento do espaço 
marítimo. É necessário assegurar a 
coerência e a integração na gestão das 
diferentes políticas setoriais nas bacias do 

(12) Na execução da Política Comum das 
Pescas é necessário ter em conta as 
interações com outros assuntos marítimos, 
e, de um modo geral, ser coerente com as 
demais políticas da União, reconhecendo 
que todas as questões relacionadas com os 
oceanos e mares europeus estão 
interligadas, incluindo o ordenamento do 
espaço marítimo. É necessário assegurar a 
coerência e a integração na gestão das 
diferentes políticas setoriais nas bacias do 
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mar Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

mar Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

Or. es

Justificação

A PCP deve ser coerente com todas as políticas da União, sem estar subordinada a nenhuma 
dessas políticas em particular.

Alteração 301
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na execução da política comum das 
pescas é necessário ter em conta as 
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares
europeus estão interligadas, incluindo o 
ordenamento do espaço marítimo. É 
necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

(12) A política comum das pescas (PCP) 
deve ter em conta as interações com a
política marítima integrada, através de 
uma abordagem ecossistémica e integrada 
da gestão do ambiente marinho que cubra 
todos os setores e marque o lançamento 
de um processo de incentivo à exploração 
sustentável dos oceanos e mares, 
promovendo simultaneamente o 
desenvolvimento de setores marítimos e 
áreas costeiras e agindo como verdadeiro 
ponto de articulação para todas as 
atividades interligadas relativas ao mar e 
à utilização racional do espaço marítimo. 
É necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

Or. it

Alteração 302
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os navios de pesca da União devem 
beneficiar de igualdade de acesso às 
águas e aos recursos da União, no 
respeito das regras da PCP.

Suprimido

Or. en

Alteração 303
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os navios de pesca da União devem 
beneficiar de igualdade de acesso às águas 
e aos recursos da União, no respeito das 
regras da PCP.

(13) Os navios de pesca da União devem 
beneficiar de igualdade de acesso às águas 
e aos recursos europeus, no respeito das 
regras da PCP.

Or. nl

Alteração304
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os navios de pesca da União devem 
beneficiar de igualdade de acesso às águas 
e aos recursos da União, no respeito das 
regras da PCP.

(13) O acesso às águas e aos recursos, no 
respeito das regras da PCP, pode ser 
condicionado em função da origem e 
características da frota, das artes de pesca 
e do estado de conservação dos recursos 
haliêuticos.

Or. pt
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Alteração 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 e podem 
mesmo ser reforçadas para dar um acesso 
preferencial aos pescadores que 
desenvolvem atividades de pesca em 
pequena escala, local, artesanal ou 
costeira.

Or. en

Alteração 306
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(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 
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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.

da União, o mesmo se verificando na zona 
das 100 milhas marítimas em torno dos 
Açores, da Madeira e das ilhas Canárias. 
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.

Or. pt

Alteração 307
Diane Dodds

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 e podem 
mesmo ser reforçadas para dar um acesso 
preferencial aos pescadores que 
desenvolvem atividades de pesca em 
pequena escala, artesanal ou costeira, 
tendo em conta as diferenças entre 
Estados-Membros e regiões.

Or. en

Alteração 308
Ana Miranda
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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, reservando 
as 12 milhas marítimas para a pesca 
artesanal nas zonas em que seja possível.

Or. es

Alteração 309
Ian Hudghton

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 
indefinidamente.
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Or. en

Alteração310
João Ferreira

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, devendo ser 
consagradas como um princípio 
permanente e reforçadas, para dar um 
acesso preferencial aos pescadores que 
desenvolvem atividades de pesca em 
pequena escala, artesanal ou costeira.

Or. pt

Alteração 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A definição de pequena pesca deve 
ser alargada e ter em conta um conjunto 
de critérios, para além do critério da 
dimensão das embarcações, incluindo 
nomeadamente as condições atmosféricas 
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prevalecentes, o impacto das artes de 
pesca no ecossistema marinho, o tempo de 
permanência no mar e as características 
da unidade económica que explora os 
recursos. As pequenas ilhas costeiras que 
dependem da pesca deverão ser 
especialmente reconhecidas e apoiadas, 
quer em termos de atribuição adicional de 
recursos, quer em termos financeiros, 
para permitir a sua sobrevivência e 
prosperidade futuras.

Or. en

Justificação

Trata-se de um cenário típico que evidencia o risco de aplicação de uma solução igual para 
todos os casos.  As ilhas costeiras caracterizam-se pela sua dependência de pequenas 
embarcações à mercê da inclemência das condições meteorológicas na fachada atlântica. 
Esta questão constitui um aspeto único, dramático e duro do nosso património europeu 
comum que estamos em risco de perder. O critério de utilização de embarcações de 12 
metros não é apropriado neste contexto.

Alteração 312
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É necessário reconhecer, no 
âmbito da política marítima integrada e 
da política comum das pescas, as 
especificidades das regiões 
ultraperiféricas (RUP), em particular 
aquelas em que, devido ao facto de não 
possuírem plataforma continental, os 
recursos se concentram nos bancos de 
pesca e nos montes submarinos. A 
proteção e o acesso a estas áreas 
biogeográficas frágeis deve ser protegido 
e explorado de acordo com os recursos 
disponíveis.

Or. pt
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Alteração 313
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 314
Alain Cadec

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.

(15) É necessário continuar a proteger de 
uma forma especial os recursos biológicos 
marinhos em torno de todas as regiões 
ultraperiféricas da União, uma vez que 
contribuem para a preservação da 
economia local destas regiões, 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 das regiões ultraperiféricas.
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Or. fr

Alteração 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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.

(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. Seria também adequado 
alargar esta proteção especial às águas 
das Antilhas francesas, da Guiana e da 
Reunião, cuja situação é idêntica à das já 
referidas regiões ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 316
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(15) É necessário continuar a proteger de 
uma forma especial os recursos biológicos 
marinhos em torno dos Açores, da Madeira 
e das ilhas Canárias, incluindo as suas 
zonas marítimas identificadas como 
biogeograficamente sensíveis, uma vez 
que contribuem para a preservação da 
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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.

economia local destas ilhas, dada a sua 
situação estrutural, social e económica. Por 
conseguinte, certas atividades de pesca 
nessas águas devem ser limitadas aos 
navios de pesca registados nos portos dos 
Açores, da Madeira e das ilhas Canárias.

Or. pt

Alteração 317
Ian Hudghton

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.

(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 de forma 
indefinida a ser limitadas aos navios de 
pesca registados nos portos dos Açores, da 
Madeira e das ilhas Canárias.

Or. en

Alteração318
João Ferreira

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 

(15) É necessário manter e reforçar a 
proteção especial dos recursos biológicos 
marinhos em torno dos Açores, da Madeira 
e das ilhas Canárias, uma vez que 
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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.

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 ser limitadas aos 
navios de pesca registados nos portos dos 
Açores, da Madeira e das ilhas Canárias.

Or. pt

Alteração 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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.

(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. Seria também adequado 
alargar esta proteção especial às águas 
das Antilhas francesas, da Guiana e da 
Reunião, cuja situação é idêntica à das já 
referidas regiões ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) É necessário apoiar os setores com 
grande potencial de desenvolvimento em 
que as regiões ultraperiféricas possuem 
conhecimentos especializados e fortes 
vantagens comparativas, como é o caso da 
pesca e da aquicultura. A implementação 
de uma política comum das pescas 
regionalizada passa por um 
reconhecimento da especificidade do seu 
estatuto e pela aplicação dos artigos 349.º 
e 355.º, n.º 1, do TFUE.

Or. fr

Alteração 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É necessário apoiar os setores com 
grande potencial de desenvolvimento em 
que as regiões ultraperiféricas possuem 
conhecimentos especializados e fortes 
vantagens comparativas, como é o caso da 
pesca e da aquicultura. A implementação 
de uma política comum das pescas 
regionalizada passa por um 
reconhecimento da especificidade do seu 
estatuto e pela aplicação dos artigos 349.º 
e 355.º, n.º 1, do TFUE.

Or. fr

Alteração 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 16



PE489.437v01-00 60/174 AM\901580PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes pescarias, permitirá atingir 
mais eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes bacias marítimas e das 
diferentes pescarias, permitirá atingir mais 
eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

Or. fr

Alteração 323
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes pescarias, permitirá atingir 
mais eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais, dinâmicos e adaptados que 
refletem as especificidades das diferentes 
pescarias e das diferentes bacias 
hidrográficas, permitirá atingir mais 
eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

Or. pt

Alteração 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes pescarias, permitirá atingir 
mais eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes pescarias, permitirá atingir 
mais eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos
marinhos. Para este efeito, os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
estreita cooperação com as autoridades 
públicas e os conselhos consultivos 
regionais para criar condições de 
sustentabilidade, inclusive a nível local, 
através da ação participativa a nível 
regional que for mais coesiva no que diz 
respeito aos processos de tomada de 
decisões conducentes à elaboração de 
planos plurianuais e, desde logo, dos que 
traduzem as anteriormente referidas 
especificidades.

Or. it

Alteração 325
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes pescarias, permitirá atingir 
mais eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
biológicas das diferentes espécies e a 
especificidade de cada uma das pescarias, 
permitirá atingir mais eficazmente o 
objetivo da exploração sustentável dos 
recursos biológicos marinhos. Para o 
desenvolvimento dos planos de gestão, é 
indispensável começar por elaborar um 
atlas das pescarias existentes, com uma 



PE489.437v01-00 62/174 AM\901580PT.doc

PT

identificação das mesmas e das zonas 
existentes; é necessário realizar um 
inventário dos sistemas de gestão 
existentes e, por último, definir as 
unidades de gestão precisas a fim de 
elaborar os planos de gestão finais.

Or. es

Alteração 326
Estelle Grelier

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 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.

(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 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. Os planos 
plurianuais devem igualmente ser sujeitos 
a objetivos de gestão claramente definidos 
a fim de contribuir para a exploração 
sustentável das unidades populacionais e 
dos ecossistemas marinhos em causa. 
Estes planos são estabelecidos em 
concertação com as partes interessadas do 
setor das pescas e os atores científicos e 
institucionais, sempre que os cenários de 
gestão possam ter implicações 
socioeconómicas para as regiões em 
questão.

Or. fr
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Alteração 327
Maria do Céu Patrão Neves

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 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.

(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 quantificáveis para efeitos da 
exploração sustentável das unidades 
populacionais e dos ecossistemas marinhos 
em causa, definindo prazos precisos, mas 
devendo manter-se adaptáveis às 
dinâmicas dos stocks e visar, com 
diferenciação, os segmentos da frota dos 
Estados-Membros que pescam essas 
populações, em função das taxas de
captura dos recursos que se pretendem 
reconstituir.

Or. pt

Alteração 328
Ian Hudghton

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 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.

(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 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. Os planos 
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plurianuais deverão ser desenvolvidos em 
cooperação plena com as partes 
interessadas, os Estados-Membros e os 
conselhos consultivos.

Or. en

Alteração 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 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.

(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 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. Os planos 
plurianuais devem igualmente ser sujeitos 
a objetivos de gestão claramente definidos 
a fim de contribuir para a exploração 
sustentável das unidades populacionais e 
dos ecossistemas marinhos em causa. 
Estes planos são estabelecidos em 
concertação com as partes interessadas do 
setor das pescas e os atores científicos e 
institucionais, sempre que os cenários de 
gestão possam ter implicações 
socioeconómicas para as regiões em 
questão.

Or. fr

Alteração 330
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir
e eliminar os níveis atualmente elevados
de capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

(18) São necessárias medidas para reduzir
de forma significativa os níveis de 
capturas indesejadas e as devoluções, 
tendo em conta as especificidades de cada 
pescaria e com base em estudos prévios de 
impacto que analisem as causas das
devoluções e o impacto social, económico 
e ambiental das medidas previstas. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e aplicar, no quadro 
dos planos plurianuais, medidas de 
redução significativa das devoluções.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa manter a coerência com o artigo 15.º relativo à redução significativa das 
devoluções.

Alteração 331
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir
e eliminar os níveis atualmente elevados
de capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se
negativamente na exploração sustentável 

(18) São necessárias medidas para reduzir
de forma significativa os níveis de 
capturas indesejadas e as devoluções, 
tendo em conta as especificidades de cada 
pescaria e com base em estudos prévios de 
impacto que analisem as causas das
devoluções e o impacto social, económico 
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dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação
gradual da obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

e ambiental das medidas previstas. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e podem repercutir-se
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação
dos planos de redução das devoluções de
capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União, 
incentivando uma maior seletividade das 
artes de pesca.

Or. fr

Alteração 332
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.
São tomadas medidas para garantir que 
as capturas indesejadas desembarcadas 
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sejam utilizadas e não rejeitadas.

Or. en

Alteração 333
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e, sempre que possível, eliminar os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções. Efetivamente, 
as capturas indesejadas e as devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias. Importa 
estabelecer progressivamente e prever a 
aplicação gradual da obrigação de 
desembarcar todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União.

Or. es

Justificação

A diminuição e, se possível a eliminação das devoluções e capturas de espécies indesejadas 
só poderá ser possível caso a caso e depois de encontrar soluções para as causas que os
originam, pelo que esta obrigação deve ter um caráter gradual, tal como a obrigação dos 
desembarques.

Alteração 334
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e tendencialmente eliminar os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções. Efetivamente, 
as capturas indesejadas e as devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias, por razões 
comerciais que urge estudar e tentar 
remover. Importa estabelecer e prever a 
aplicação gradual da obrigação de 
desembarcar todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

Or. pt

Alteração 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar gradualmente os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções. Efetivamente, 
as capturas indesejadas e as devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias. Importa 
estabelecer e prever a aplicação gradual da 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
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regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

de unidades populacionais regulamentadas 
realizadas durante atividades de pesca 
exercidas nas águas da União ou por navios 
de pesca da União.

Or. it

Alteração 336
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e 
as devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas viáveis e 
realistas para reduzir e eliminar os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções. Infelizmente, 
a legislação anterior obrigou, em muitos 
casos, os pescadores a devolverem ao mar 
recursos valiosos. As devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias. Importa 
estabelecer e prever a aplicação gradual, 
numa base de pescaria a pescaria, da 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
de unidades populacionais regulamentadas 
realizadas durante atividades de pesca 
exercidas nas águas da União ou por navios 
de pesca da União.

Or. en

Alteração337
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e, sempre que possível, eliminar os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções. Efetivamente, 
as capturas indesejadas e as devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias. Importa 
estabelecer e prever a aplicação gradual da 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
de unidades populacionais regulamentadas 
realizadas durante atividades de pesca 
exercidas nas águas da União ou por navios 
de pesca da União.

Or. pt

Alteração 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados 
de capturas indesejadas e de devoluções.
Efetivamente, as capturas indesejadas e 
as devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias.
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 

(18) São necessárias medidas para reduzir 
os níveis atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções 
desenvolvendo e melhorando as técnicas 
para evitar e minimizar a captura de 
espécies indesejadas. Estas práticas devem 
ser apoiadas por incentivos realistas a 
todos os níveis.
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águas da União ou por navios de pesca da 
União.

Or. en

Justificação

Uma proibição das devoluções não resolverá este problema, que constitui uma questão 
multifacetada e altamente complexa.  A adoção de medidas para evitar e minimizar o 
fenómeno alicerçada em incentivos limitados no tempo permitira fazer face ao problema de 
forma eficaz.  Só depois de estas medidas serem instituídas é que se poderá colocar a questão 
de saber se será útil uma proibição de devoluções, na medida em que estas medidas 
permitirão eliminar praticamente todas as devoluções.

Alteração 339
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções.
Efetivamente, as capturas indesejadas e 
as devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar gradualmente os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas e de devoluções, analisando 
pescaria a pescaria e tendo em conta as 
razões técnicas, regulamentares e de 
mercado, a fim de conseguir um menor 
impacto socioeconómico no setor da pesca 
e garantir a sustentabilidade a longo 
prazo, evitando adotar medidas bruscas 
que desestabilizem o setor. Importa 
estabelecer a obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

Or. es

Alteração 340
Bastiaan Belder
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar, sempre que possível, os níveis 
atualmente elevados de capturas 
indesejadas, a fim de evitar as devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação para pescarias 
monoespecíficas de desembarcar todas as 
capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União. No 
caso das pescarias mistas em que a 
eliminação de capturas indesejadas e a 
aplicação da obrigação de desembarcar 
todas as capturas não sejam possíveis, a 
redução progressiva das capturas 
indesejadas e das devoluções deve 
constituir o objetivo a atingir.

Or. en

Alteração 341
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
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devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.
Deve ser dada prioridade ao 
desenvolvimento e promoção de medidas e 
incentivos destinados a evitar 
prioritariamente as capturas indesejadas.

Or. en

Alteração 342
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções em 
todos os ecossistemas marinhos em que 
for possível. Efetivamente, num grande 
número de ambientes marinhos, as 
capturas indesejadas e as devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias. Importa 
estabelecer e prever a aplicação gradual da 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
de unidades populacionais regulamentadas 
realizadas durante atividades de pesca 
exercidas nas águas da União ou por navios 
de pesca da União. A implementação desta 
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medida basear-se-á em estudos científicos 
documentados, tendo em conta as 
características particulares das zonas de 
pesca europeias e examinando as razões 
para devoluções, a fim de assegurar a 
utilização das artes de pesca adequadas 
em cada caso.

Or. el

Alteração 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções, 
tendo em conta as especificidades de cada 
pescaria e adotando as medidas 
adequadas para a sua redução no âmbito 
dos planos de gestão. Efetivamente, as 
capturas indesejadas e as devoluções 
constituem um desperdício considerável e 
repercutem-se negativamente na 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e nos ecossistemas 
marinhos, bem como na viabilidade 
financeira das pescarias. Deve ter-se em 
conta a especial dificuldade para reduzir 
as devoluções em pescarias mistas e 
naquelas que não são geridas na base de 
sistema de TAC, como as do 
Mediterrâneo.

Or. es

Alteração 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir
e eliminar os níveis atualmente elevados
de capturas indesejadas e de devoluções.
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação
gradual da obrigação de desembarcar 
todas as capturas de unidades 
populacionais regulamentadas realizadas 
durante atividades de pesca exercidas nas 
águas da União ou por navios de pesca da 
União.

(18) São necessárias medidas para reduzir
de forma significativa os níveis de 
capturas indesejadas e as devoluções, 
tendo em conta as especificidades de cada 
pescaria e com base em estudos prévios de 
impacto que analisem as causas das
devoluções e o impacto social, económico 
e ambiental das medidas previstas.
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e podem repercutir-se
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação
dos planos de redução das devoluções de
capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União, 
incentivando uma maior seletividade das 
artes de pesca.

Or. fr

Alteração 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de criar incentivos para a 
melhoria da seletividade das pescas, o 
total admissível de capturas não deve ser 
aumentado para incluir quantidades de, 
de outro modo, teriam sido devolvidas.

Or. en
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Alteração 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades regulamentadas 
deve ser introduzida pescaria por 
pescaria. Devem ser isentas do presente 
regulamento as espécies com elevada taxa 
de sobrevivência após devolução.

Or. en

Alteração 347
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A legislação que anteriormente 
obrigava os pescadores de pescarias 
mistas a devolver parte das capturas deve 
ser alterada. Deve ser dada prioridade à 
investigação sobre as taxas de 
sobrevivência das devoluções. Os 
incentivos por via legislativa e financeira 
devem ser encorajados para favorecer a 
utilização de artes mais seletivas e 
inovadoras.

Or. en

Alteração 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A fim de criar incentivos para a 
melhoria da seletividade das pescas, o 
total admissível de capturas não deve ser 
aumentado para incluir quantidades de, 
de outro modo, teriam sido devolvidas.

Or. en

Alteração 349
Estelle Grelier

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. fr

Alteração 350
Alain Cadec

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 

suprimido
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de conservação deve ser limitada e excluir 
a venda para fins de consumo humano.

Or. fr

Alteração 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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. fr

Alteração 352
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.

(19) Os operadores não devem tirar pleno 
proveito das vantagens ou suportar os 
inconvenientes em termos económicos  
dos desembarques de capturas indesejadas.

Or. nl
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Alteração 353
Maria do Céu Patrão Neves

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.

(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 controlada e 
excluir a venda para fins de consumo 
humano.

Or. pt

Alteração 354
Guido Milana

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.

(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 ou 
outros.

Or. it

Alteração355
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Considerando 19



PE489.437v01-00 80/174 AM\901580PT.doc

PT

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.

(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 à 
distribuição gratuita dos produtos 
desembarcados para fins de beneficência 
ou caritativos ou de consumo não humano. 

Or. pt

Alteração 356
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para efeitos de conservação das 
unidades populacionais, é necessário fixar
objetivos claros no respeitante a 
determinadas medidas técnicas.

(20) Para efeitos de conservação das 
unidades populacionais, é necessário fixar
objetivos claros no respeitante a 
determinadas medidas técnicas e adaptar 
os níveis de governação às necessidades 
de gestão.

Or. fr

Alteração 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para efeitos de conservação das 
unidades populacionais, é necessário fixar 
objetivos claros no respeitante a 
determinadas medidas técnicas.

(20) Para efeitos de conservação das 
unidades populacionais e de 
adaptabilidade das frotas e das pescarias, 
é necessário fixar objetivos claros no 
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respeitante a determinadas medidas 
técnicas.

Or. pt

Alteração 358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para efeitos de conservação das 
unidades populacionais, é necessário fixar 
objetivos claros no respeitante a 
determinadas medidas técnicas.

(20) Para efeitos de conservação das 
unidades populacionais, é necessário fixar 
objetivos claros no respeitante a 
determinadas medidas técnicas e os níveis 
de governação devem ser adaptados às 
necessidades de gestão.

Or. es

Alteração 359
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Relativamente às unidades 
populacionais sujeitas a um regime de 
TAC e quotas ou de esforço de pesca para 
as quais não tenha sido 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, propondo para cada 
pescaria cenários progressivos, baseados 
em dados científicos claros e partilhados.

Or. fr
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Alteração 360
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 362
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

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

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 
estabelecido um plano plurianual, é 
necessário garantir taxas de exploração que 
permitam obter o rendimento máximo 
sustentável, propondo para cada pescaria 
cenários progressivos e com base em 
dados científicos claros e partilhados.

Or. es

Alteração363
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 
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. Se os 
dados disponíveis não forem suficientes, a 
gestão das pescas deve ser efetuada 
recorrendo a indicadores de substituição.

Or. pt

Alteração 364
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

populacionais para as quais não tenha sido 
estabelecido um plano plurianual, é 
necessário garantir taxas de exploração que 
permitam obter o rendimento máximo 
sustentável, através da fixação e da 
aplicação de medidas técnicas 
apropriadas de conservação.

Or. en

Alteração 365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Relativamente às unidades 
populacionais comercializáveis para as 
quais não tenha sido estabelecido um plano 
plurianual, é necessário que as taxas de 
exploração que permitem obter o 
rendimento máximo sustentável sejam 
garantidas através da recomendação de 
regimes progressivos baseados em provas 
científicas sólidas.

Or. el

Alteração 366
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A política comum das pescas deve 
assegurar que todas as frotas e pescarias 
da União alcancem objetivos 
comummente definidos. A fim de realizar 
os objetivos previstos na nova legislação, 
será necessário, em situações em que a 
adaptação seja particularmente difícil, 
prever períodos de ajustamento 
transitórios, a fim de conseguir pescas 
sustentáveis.

Or. it

Alteração 368
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A União deve intensificar os seus 
esforços para conseguir uma cooperação 
internacional e uma gestão de populações 
efetivas nos mares de fronteira entre 
Estados-Membros da UE e países 
terceiros, prevendo o estabelecimento, 
quando adequado, de organizações 
regionais de gestão da pesca para essas 
zonas.
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Or. it

Alteração 369
Estelle Grelier

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 de pesca repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais. Isto 
significa igualmente que qualquer 
redução das possibilidades de pesca 
deverá ser efetuada de uma forma 
gradual a fim de que a mesma seja 
assimilada e compensada ao longo do 
tempo.

Or. fr

Alteração 370
Alain Cadec

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 

(22) Atendendo à situação económica 
precária em que se encontra uma parte 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 
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previsível das unidades populacionais. previsível das unidades populacionais.

Or. fr

Alteração 371
Ana Miranda

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, e 
considerando que o princípio de
estabilidade relativa provocou importantes 
discrepâncias entre as quotas atribuídas 
aos Estados-Membros e as necessidades e 
usos reais das suas frotas, não se 
adequando à atual distribuição das 
pescarias e, por conseguinte, não 
assegurando que os direitos de pesca 
continuem a pertencer às comunidades 
costeiras a que correspondem, é 
necessário suprimir o princípio de 
estabilidade relativa, pois este perdeu o 
seu sentido original e não deve prevalecer 
sobre o estabelecido nos Tratados a fim de 
evitar prejudicar os Estados-Membros que 
se veem discriminados pela aplicação 
deste princípio.

Or. es

Alteração 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 22
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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 de pesca repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais, 
tendo em conta a sua conformidade com 
as disposições da política comum das 
pescas.

Or. en

Alteração 373
Ioannis A. Tsoukalas

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 de pesca repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais e 
tendo em conta as possíveis 
consequências sociais e económicas.

Or. el

Alteração 374
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Dada a situação biológica variável das 
unidades populacionais, a estabilidade 
relativa das atividades de pesca deve ter em 
conta as necessidades específicas das 
regiões cujas comunidades locais são 
particularmente dependentes da pesca e 
atividades conexas, como decidido pelo 
Conselho na Resolução de 3 de novembro 
de 1976 respeitante a alguns aspetos 
externos da criação na Comunidade, a 
partir de 1 de janeiro de 1977, de uma zona 
de pesca que se estende até 200 milhas25, 
nomeadamente o anexo VII. É, portanto, 
neste sentido que deve ser entendido o 
conceito da estabilidade relativa visada.

(23) Dada a situação biológica variável das 
unidades populacionais, a estabilidade 
relativa das atividades de pesca deve ter em 
conta as necessidades específicas das 
regiões cujas comunidades locais são 
particularmente dependentes da pesca e 
atividades conexas, com particular 
destaque para as Regiões Ultraperiféricas, 
como decidido pelo Conselho na 
Resolução de 3 de novembro de 1976 
respeitante a alguns aspetos externos da 
criação na Comunidade, a partir de 1 de 
janeiro de 1977, de uma zona de pesca que 
se estende até 200 milhas25, nomeadamente 
o anexo VII. É, portanto, neste sentido que 
deve ser entendido o conceito da 
estabilidade relativa visada.

Or. pt

Alteração 375
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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 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 

(24) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar à Comissão 
pedidos fundamentados para elaborar, no 
âmbito da política comum das pescas, as 
medidas que considerem necessárias para 
dar cumprimento às obrigações relativas às 
zonas de proteção especial, nomeadamente 
às zonas biogeograficamente sensíveis, 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 
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1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens7, 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»).

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»).

Or. pt

Alteração 376
Ana Miranda

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 
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 

(24) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar à Comissão 
pedidos fundamentados para elaborar, no 
âmbito da Política Comum das Pescas, as 
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") . Será proposta a nível europeu 



AM\901580PT.doc 91/174 PE489.437v01-00

PT

Marinha") . a criação de uma "rede de áreas 
marinhas protegidas"que será adotada 
atendendo à intensidade do esforço de 
pesca e à vulnerabilidade das espécies 
consideradas, bem como à coerência com 
as diferentes utilizações do meio marinho.

Or. es

Alteração 377
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 
requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho.

(25) A Comissão deve poder adotar, após 
consulta dos conselhos consultivos e dos 
Estados-Membros interessados, medidas 
temporárias se das atividades de pesca 
resultar uma ameaça grave, que requeira 
uma ação imediata, para a conservação dos 
recursos biológicos marinhos ou para o 
ecossistema marinho.

Or. fr

Alteração 378
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 
requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho.

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias, cientificamente 
fundamentadas e tendo em conta o 
parecer das partes interessadas, 
nomeadamente dos Conselhos 
Consultivos, se das atividades de pesca 
resultar uma ameaça grave, que requeira 
uma ação imediata, para a conservação dos 
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recursos biológicos marinhos ou para o 
ecossistema marinho.

Or. pt

Alteração 379
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 
requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho.

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
sobrepesca, o impacto de determinados 
projetos urbanísticos sobre o ambiente 
marinho, a incidência da poluição e do 
clima resultarem uma ameaça grave, que 
requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho. 
Em caso de suspensão ou abandono da 
atividade de pesca na sequência de 
qualquer destas medidas temporárias, 
devem prever-se planos sociais que 
compensem e incentivem os operadores a 
continuar, como medida prioritária, em 
todo o processo produtivo do setor das 
pescas.

Or. es

Alteração 380
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 
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requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho.

requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho.
Estas medidas devem ser criadas com 
calendários definidos e devem estar 
operacionais por um período de tempo 
fixo.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com as disposições existentes.

Alteração 381
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas temporárias se das 
atividades de pesca resultar uma ameaça 
grave, que requeira uma ação imediata, 
para a conservação dos recursos 
biológicos marinhos ou para o 
ecossistema.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão mais próximos das pescarias visadas, pelo que estão em melhores 
condições de reagir rapidamente.  A tendência para a descentralização deve conferir 
autonomia aos Estados-Membros para que intervenham de forma tempestiva.

Alteração 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diversas bacias 
marítimas e das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

Or. fr

Alteração 383
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) Os Estados-Membros devem poder
adotar, para a execução da política comum 
das pescas e em concertação com os 
operadores do setor e os cientistas,
medidas de conservação e medidas técnicas 
de forma a que esta corresponda melhor às 
realidades e especificidades das diferentes 
pescarias e ganhe uma maior adesão.

Or. fr

Alteração 384
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
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comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão, dando expressão 
ao princípio da gestão de proximidade.

Or. pt

Alteração 385
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) A gestão da política comum das 
pescas pode demonstrar um maior grau de 
eficácia num contexto regionalizado que, 
em caso algum, pode implicar uma 
renacionalização desta política. Com este 
fim, ao abrigo do artigo 19.°, n.°.3 da 
Decisão 2009/937/UE do Conselho que 
adota o seu Regulamento Interno, são 
criados grupos de trabalho de pesca 
regionalizados que, com base nos 
relatórios dos conselhos consultivos, 
levarão a cabo uma gestão da pesca por 
áreas concretas e mediante uma 
intervenção reforçada dos 
Estados-Membros implicados nas 
pescarias de cada zona ou unidade 
populacional.

Or. es

Justificação

Adaptação do considerando à criação de um novo Capítulo no Título III cujo objetivo é 
adaptar a PCP a uma verdadeira regionalização.

Alteração 386
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar, em estreita colaboração com os 
conselhos consultivos, medidas de 
conservação e medidas técnicas para a 
execução da política comum das pescas, de 
forma a que esta corresponda melhor às 
realidades e especificidades das diferentes 
pescarias e ganhe uma maior adesão.

Or. fr

Alteração 387
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) Após terem em devida conta os 
pareceres dos conselhos consultivos 
pertinentes e das partes interessadas, os
Estados-Membros devem poder adotar 
medidas de conservação e medidas técnicas 
para a execução da política comum das 
pescas, de forma a que esta corresponda 
melhor às realidades e especificidades das 
diferentes pescarias e ganhe uma maior 
adesão.

Or. en

Alteração 388
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) Os Estados-Membros devem ser 
responsáveis pela adoção de medidas de 
conservação e medidas técnicas para a 
execução da política comum das pescas, de 
forma a que esta corresponda melhor às 
realidades e especificidades das diferentes 
pescarias e ganhe uma maior adesão.

Or. en

Alteração 389
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a cooperar entre si numa 
base regional.

Or. en

Alteração390
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) É da opinião que, no que se refere 
à regionalização, a resposta passa pela 
boa governação e adaptação das regras às 
especificidades de cada pescaria e zona 
marítima, devendo ser delegadas nos 
Estados-Membros competências 
alargadas em matéria de regionalização 
das pescas, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, permitindo o 
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envolvimento do setor e a criação de 
sinergias, pois só com uma maior 
participação do setor e das partes 
interessadas na elaboração das medidas 
será possível um maior nível de 
cumprimento dos objetivos da Política 
Comum das Pescas.

Or. pt

Alteração391
João Ferreira

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, assim como nas áreas 
adjacentes, em função da extensão da 
plataforma continental, 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 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.

Or. pt

Alteração392
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Considera que não deve ser 
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permitida a transferência de embarcações 
entre diferentes áreas geográficas 
marinhas sem existir a garantia de que a 
sustentabilidade das pescarias e das 
comunidades locais não é posta em causa 
pelo aumento do esforço de pesca 
resultante de um incremento do número 
de embarcações em atividade numa 
determinada zona.

Or. pt

Alteração393
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Em relação às regiões 
ultraperiféricas dos Açores, Madeira e 
ilhas Canárias, os Estados-Membros
devem ser autorizados a adotar medidas 
de conservação e de gestão especiais, na 
zona das 200 milhas marítimas 
correspondentes à respetiva Zona 
Económica Exclusiva, aplicáveis a todos 
os navios de pesca da União, desde que 
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.

Or. pt

Alteração 394
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas de 
conservação e de gestão das unidades 
populacionais nas águas da União que 
sejam aplicáveis exclusivamente aos 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão.

(28) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar, após consulta dos 
profissionais do setor e dos cientistas,
medidas de conservação e de gestão das 
unidades populacionais nas águas da União 
que sejam aplicáveis exclusivamente aos 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão. Sempre que oportuno, serão 
associados os outros Estados-Membros
interessados pela pescaria.

Or. fr

Alteração 395
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 

suprimido
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transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Or. fr

Alteração 396
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

suprimido
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Or. fr

Alteração 397
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Suprimido

Or. it

Alteração 398
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Suprimido

Or. es

Alteração 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 

suprimido
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maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Or. fr

Alteração400
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 
metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 

Suprimido
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Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Or. pt

Alteração 401
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 

Suprimido



PE489.437v01-00 106/174 AM\901580PT.doc

PT

tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Or. en

Alteração 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema voluntário de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
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possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. en

Alteração 403
Nikolaos Salavrakos

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

(29) Um sistema de concessões de pesca 
transferíveis relativamente à maioria das 
unidades populacionais geridas no âmbito 
da política comum das pescas concita 
preocupações em relação à sua 
concentração e à criação de monopólios. 
Pode ser introduzido numa base 
voluntária pelos Estados-Membros, no 
respeito do princípio da subsidiariedade e 
da proporcionalidade, para todos os 
navios de comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os navios 
com menos de 12 metros de comprimento, 
com exceção dos que utilizam artes 
rebocadas. Tal sistema deve estimular as 
reduções das frotas por iniciativa do setor e 
melhorar os resultados económicos, 
criando ao mesmo tempo concessões de 
pesca transferíveis, juridicamente seguras e 
exclusivas, com base nas possibilidades de 
pesca anuais de um Estado-Membro. Uma 
vez que os recursos biológicos marinhos 
são um bem comum, as concessões de 
pesca transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as regras 
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estabelecidas.

Or. en

Alteração 404
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 15 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 15
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas e que efetuem
saídas para pesca de duração inferior a 24 
horas. Tal sistema deve estimular as 
reduções das frotas por iniciativa do setor e 
melhorar os resultados económicos, 
criando ao mesmo tempo concessões de 
pesca transferíveis, juridicamente seguras e 
exclusivas, com base nas possibilidades de 
pesca anuais de um Estado-Membro. Uma 
vez que os recursos biológicos marinhos 
são um bem comum, as concessões de 
pesca transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. es

Justificação

Em alguns casos, a frota artesanal não pode definir-se em termos de comprimento inferior a  
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12 metros por motivos geográficos ou climatéricos.

Alteração 405
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

(29) Será introduzido, até 31 de dezembro 
de 2013, relativamente às unidades 
populacionais geridas por TAC e quotas, 
no âmbito da política comum das pescas, 
um sistema voluntário de concessões de 
pesca transferíveis aplicável aos navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem incluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento que utilizam artes 
rebocadas. Tal sistema deve estimular as 
reduções das frotas, sempre que haja 
desajustamento entre a capacidade da 
frota e os recursos disponíveis, por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. pt

Alteração406
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à
maioria das unidades populacionais geridas 
no âmbito da política comum das pescas, 
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 
metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

(29) Os Estados-Membros podem
introduzir para a maioria das unidades 
populacionais geridas no âmbito da política 
comum das pescas um sistema de 
concessões de pesca transferíveis. Tal 
sistema deve contribuir para a redução da 
frota por iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. pt

Alteração 407
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de (29) É necessário que os 
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dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Estados-Membros introduzam um sistema 
de concessões de pesca relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, numa base voluntária, refletindo 
as atuais disposições, o mais tardar um 
ano após a entrada em vigor do presente 
regulamento. Tal sistema deve contribuir 
para a criação de concessões de pesca 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca devem 
estabelecer unicamente direitos de 
utilização de uma parte das possibilidades 
de pesca anuais de um Estado-Membro, 
que podem ser revogados em conformidade 
com as regras estabelecidas.

Or. en

Alteração 408
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 

(29) Pode ser introduzido, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
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artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. en

Justificação

A introdução obrigatória de concessões de pesca transferíveis levaria rapidamente a uma 
amálgama de quotas para o controlo de um número relativamente reduzido de entidades 
comerciais em detrimento das comunidades piscatórias. Este desenvolvimento teria efeitos 
muito adversos nas comunidades de pesca tradicionais em toda a UE e não deveria ser 
apoiado.

Alteração 409
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 

(29) Cumpre introduzir, com caráter 
facultativo, relativamente à maioria das 
unidades populacionais geridas no âmbito 
da política comum das pescas, um sistema 
de concessões de pesca transferíveis 
aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 15 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
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artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 15
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. es

Alteração 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Recital 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 

(29) O acesso à pescaria deverá basear-se 
em critérios ambientais e sociais como 
forma de promoção de uma pesca 
responsável, que serviria para encorajar 
os operadores que pescassem da forma o 
menos nociva possível do ponto de vista 
ambiental e prestassem os maiores 
benefícios à sociedade.
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tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Or. en

Alteração 411
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à 
maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer 

(29) Os Estados-Membros devem ser 
responsáveis pelo desenvolvimento dos 
seus próprios sistemas para efeitos de 
atribuição de possibilidades de pesca.
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unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais 
de um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as 
regras estabelecidas.

Or. en

Alteração 412
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas. 

(29) Caso pretendam, os 
Estados-Membros podem implementar, 
relativamente à maioria das unidades 
populacionais geridas no âmbito da política 
comum das pescas, um sistema de 
concessões de pesca transferíveis aplicável 
a todos os navios de comprimento igual ou 
superior a 12 metros e a todos os outros 
navios que pescam com artes rebocadas. 
Os Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.
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Or. el

Alteração 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os 
Estados-Membros podem excluir os navios 
com menos de 12 metros de comprimento, 
com exceção dos que utilizam artes 
rebocadas. Tal sistema deve estimular as 
reduções das frotas por iniciativa do setor e 
melhorar os resultados económicos, 
criando ao mesmo tempo concessões de 
pesca transferíveis, juridicamente seguras e 
exclusivas, com base nas possibilidades de 
pesca anuais de um Estado-Membro. Uma 
vez que os recursos biológicos marinhos 
são um bem comum, as concessões de 
pesca transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as regras 
estabelecidas.

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável à frota de largo e de 
grande distância. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 15 
metros de comprimento ou que realizem 
saídas para pesca diárias. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. es

Alteração 414
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 12 metros 
e a todos os outros navios que pescam com 
artes rebocadas. Os Estados-Membros
podem excluir os navios com menos de 12 
metros de comprimento, com exceção dos 
que utilizam artes rebocadas. Tal sistema 
deve estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis de aplicação voluntária em 
cada Estado-Membro e aplicável a todos 
os navios de comprimento igual ou 
superior a 12 metros e a todos os outros 
navios que pescam com artes rebocadas. 
Os Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular as reduções das frotas por 
iniciativa do setor e melhorar os resultados 
económicos, criando ao mesmo tempo 
concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Or. pt

Alteração 415
Nikolaos Salavrakos

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A Comissão deveria proceder à 
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análise das frotas, no intuito de obter 
resultados credíveis quanto à situação 
exata de sobrecapacidade a nível da UE, 
viabilizando, assim, a proposta de 
instrumentos específicos e adequados 
para a sua redução.

Or. en

Alteração 416
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Considerando que um sistema de 
concessões de pesca transferíveis pode ser 
um instrumento adequado para a 
adaptação da frota e da atividade aos 
recursos existentes quando os navios 
exercem a sua atividade com artes de 
arrasto, mas não se aplica à pesca 
costeira ou artesanal, ou seja, a que é 
praticada por navios de até 15 metros que 
fornecem produtos frescos, respeitam o 
ambiente e as tradições artesanais, 
enraizada no ambiente local e dependente 
do mesmo de um ponto de vista 
socioeconómico e caracterizada pela 
participação dos membros da família 
tanto na propriedade como na atividade, 
bem como pela utilização de artes que 
respeitam o ambiente.

Or. es

Alteração 417
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

suprimido

Or. fr

Alteração 418
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

suprimido

Or. fr

Alteração 419
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das Suprimido
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possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

Or. it

Alteração 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 421
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor das pescas, garantindo que os 
pescadores que o abandonam não 
dependam da assistência financeira 

Suprimido
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pública, convém que as concessões de 
pesca possam ser objeto de transferência 
ou locação no âmbito da política comum 
das pescas.

Or. en

Alteração 422
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

Suprimido

Or. es

Alteração 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

suprimido
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Or. fr

Alteração 424
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

Suprimido

Or. pt

Alteração 425
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao 
setor 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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 426
Nikolaos Salavrakos

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
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 setor 
das pescas, garantindo que os pescadores 
que o abandonam não dependam da 
assistência financeira pública no âmbito da 
política comum das pescas, as concessões 
de pesca podem ser objeto de transferência 
ou locação com base em critérios 
equitativos, objetivos e transparentes, 
dando acesso prioritário aos operadores 
que pescam de forma responsável do 
ponto de vista social e ambiental. No 
respeito pelo princípio da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, os 
Estados-Membros devem ter a capacidade 
para lançar mão das medidas mais 
apropriadas para reduzir a 
sobrecapacidade, se necessário, de acordo 
com as características específicas das 
diferentes frotas de pescas e bacias 
marítimas.

Or. en

Alteração 427
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
das pescas, garantindo que os pescadores 
que o abandonam não dependam da 
assistência financeira pública, convém que 
as concessões de pesca possam ser objeto 

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

pesca possam ser objeto de transferência 
ou locação no âmbito da política comum 
das pescas.

Or. pt

Alteração 428
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
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 setor 
das pescas, convém que as concessões de 
pesca possam ser objeto de transferência 
ou locação.

Or. en

Alteração 429
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

Or. el
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Alteração 430
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
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 setor 
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 de acordo com 
o sistema definido em cada Estado-
Membro e no âmbito da política comum 
das pescas.

Or. pt

Alteração 431
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, justifica-
se que a aplicação obrigatória do sistema 
de concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

suprimido

Or. fr
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Alteração 432
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, justifica-
se que a aplicação obrigatória do sistema 
de concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

Suprimido

Or. it

Amendment 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, justifica-
se que a aplicação obrigatória do sistema 
de concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

Suprimido

Or. en

Alteração 434
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, 
justifica-se que a aplicação obrigatória do 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis seja limitada aos grandes 
navios. O sistema de concessões de pesca 
transferíveis deve aplicar-se às unidades 
populacionais para as quais são 
atribuídas possibilidades de pesca.

Suprimido

Or. pt

Alteração 435
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, 
justifica-se que a aplicação obrigatória do 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis seja limitada aos grandes 
navios. O sistema de concessões de pesca 
transferíveis deve aplicar-se às unidades 
populacionais para as quais são 
atribuídas possibilidades de pesca.

Suprimido

Or. en

Alteração 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se, 
quando os Estados-Membros façam tal 
escolha, que a aplicação do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

Or. en

Alteração 437
Nikolaos Salavrakos

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação de concessões de pesca 
transferíveis seja limitada aos grandes 
navios. O sistema de concessões de pesca 
transferíveis deve aplicar-se às unidades 
populacionais para as quais são atribuídas 
possibilidades de pesca.

Or. en

Alteração 438
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se a 
aplicação de medidas complementares de 
gestão.

Or. fr

Alteração 439
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação voluntária do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
considerada apenas para os grandes 
navios. O sistema de concessões de pesca 
transferíveis deve aplicar-se apenas às 
unidades populacionais geridas por TAC e 
quotas.

Or. pt

Alteração 440
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 31



PE489.437v01-00 130/174 AM\901580PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca e da apanha de 
marisco, justifica-se a exclusão do sistema 
de concessões de pesca transferíveis e a 
necessidade de estabelecer um regime 
diferenciado para a pesca artesanal e a 
apanha do marisco. Com este intuito, o 
futuro instrumento financeiro deve 
reservar uma percentagem específica 
destinada à pesca artesanal, à apanha do 
marisco e à aquicultura extensiva, 
devendo ser criado um «programa 
específico de apoio à pequena pesca», 
destinado às comunidades costeiras 
dependentes da pesca, dando prioridade 
de acesso a estes recursos a quem exerce 
a sua atividade de pesca e de apanha do 
ienes da forma mais ecológica e 
socialmente sustentável.

Or. es

Alteração 441
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, justifica-
se que a aplicação obrigatória do sistema 
de concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Uma vez que as frotas de pesca em 
cada Estado-Membro apresentam 
características específicas e contribuem 
para o bem-estar socioeconómico das 
comunidades costeiras, os 
Estados-Membros devem ser responsáveis 
pela escolha dos seus próprios sistemas de 
atribuição de possibilidades de pesca, 
incluindo no que respeita às suas frotas 
de pequena escala.

Or. en
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Justificação

A definição das suas próprias frotas de pequena escala e do tipo de medidas de gestão a 
aplicar deve continuar a ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica da frota 
costeira, justifica-se que a aplicação 
obrigatória do sistema de concessões de 
pesca transferíveis seja limitada aos 
grandes navios. O sistema de concessões 
de pesca transferíveis deve aplicar-se às 
unidades populacionais para as quais são 
atribuídas possibilidades de pesca.

Or. es

Alteração 443
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a 
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis de 
caráter voluntário em cada 
Estado-Membro. O sistema de concessões 
de pesca transferíveis deve aplicar-se às 
unidades populacionais para as quais são 
atribuídas possibilidades de pesca.
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Or. pt

Alteração 444
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Aplicando o princípio da 
subsidiariedade, deveria ser deixada ao 
critério de cada Estado-Membro a escolha 
do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhe foram 
atribuídas, sem imposição de qualquer 
sistema de repartição a nível europeu. 
Assim, os Estados-Membros serão livres 
de estabelecer ou não um sistema de 
concessões de pesca transferíveis.

Or. fr

Alteração 445
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A fim de facilitar a mais rápida 
adaptação da capacidade da frota aos 
recursos da pesca disponíveis, é 
conveniente facilitar uma ajuda pública à 
demolição a cargo no novo Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e da 
Pesca para os proprietários dos navios do 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis.

Or. es
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Alteração 446
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

((31-B) Deve ser instaurado um sistema 
vinculativo de avaliação dos ficheiros da 
frota e de verificação dos limites de 
capacidade, a fim de garantir o respeito 
por todos os Estados-Membros da 
capacidade máxima que lhe foi atribuída 
e de fortalecer o regime de controlo das 
pescas na perspetiva de uma adaptação da 
capacidade de pesca aos recursos 
disponíveis.

Or. fr

Alteração 447
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

Suprimido

Or. it
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Alteração 448
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

Suprimido

Or. en

Alteração 449
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

Suprimido

Or. pt
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Alteração 450
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

Suprimido

Or. en

Alteração 451
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) É conveniente manter medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas e do Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas.
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Or. fr

Alteração 452
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número
de navios de pesca da União aos recursos
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) Podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar a 
capacidade de pesca da União às 
diferentes unidades populacionais
disponíveis em cada bacia marítima. Tais 
medidas devem fixar limites máximos 
coercivos da capacidade das frotas e 
estabelecer regimes nacionais de 
entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas. Convém previamente definir o 
método de medição da capacidade e 
avaliar esta capacidade para cada 
unidade populacional e para cada bacia 
marítima da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
regionalização, cada Estado-Membro 
deve ser capaz de escolher as medidas e 
instrumentos de que deseja dotar-se, a fim 
de reduzir a capacidade de pesca 
previamente definida pela Comissão como 
sendo demasiado elevada para uma 
determinada unidade populacional.

Or. fr

Alteração 453
Nikolaos Salavrakos

Proposta de regulamento
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas de acordo com dados fiáveis e 
estabelecer regimes nacionais de 
entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

Or. en

Alteração 454
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites da capacidade das frotas. 

Or. en

Alteração 455
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Para o efeito, e durante o 
período transitório, é necessário manter 
as ajudas à demolição enquanto 
instrumento adequado, posto que, em caso 
de não implementação, poderia verificar-
se um atraso na adaptação da capacidade 
dos Estados e, consequentemente, um 
afastamento relativamente aos objetivos 
da política comum das pescas.

Or. es

Alteração 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) Devem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

Or. en
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Alteração 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) É conveniente introduzir sistemas 
diferenciados de gestão das capacidades 
para as frotas que operam exclusivamente 
fora das águas da UE e para as frotas que 
estão registadas nas regiões 
ultraperiféricas, a fim de ter em conta as 
suas especificidades.

Or. fr

Alteração 458
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Os Estados-Membros poderão 
introduzir sistemas de concessões de pesca 
não transferíveis e não vinculativas.

Or. it

Alteração 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) As concessões de pesca podem ser 
transferíveis no interior de um 
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determinado Estado-Membro se este não 
tiver conseguido adaptar a sua capacidade 
de pesca aos recursos disponíveis.

Or. pt

Alteração 460
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Tendo em conta a incidência que 
estas medidas possam ter no setor com a 
perda de empregos diretos e indiretos, é 
necessário prever a inclusão de ajudas de 
índole social, bem como o 
desenvolvimento, nas comunidades de 
pesca, de planos de criação de emprego 
baseados na inovação, na diversificação 
económica e laboral, que permita dar 
trabalho aos homens e às mulheres 
afetados pela reforma.

Or. es

Alteração 461
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros devem registar 
as informações mínimas sobre as 
características e atividades dos navios de 
pesca da União que arvoram o seu 
pavilhão. Esses registos devem ser 
colocados à disposição da Comissão para 
fins de monitorização da dimensão das 
frotas dos Estados-Membros.

(33) Os Estados-Membros devem registar 
as informações mínimas sobre as 
características e atividades dos navios de 
pesca da União que arvoram o seu 
pavilhão. Esses registos devem ser 
colocados à disposição da Comissão para 
fins de monitorização do esforço de pesca 
nos Estados-Membros.
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Or. fr

Alteração 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos
melhores pareceres científicos disponíveis
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada em
pareceres científicos completos e rigorosos 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

Or. en

Alteração 463
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos 
independentes disponíveis requer 
conjuntos de dados harmonizados, fiáveis e 
exatos provenientes de diversas fontes. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
recolher, de forma independente, dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
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no ecossistema marinho. populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

Or. nl

Alteração 464
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem, em estreita 
cooperação com o pessoal científico e os 
profissionais do setor, recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho. Esta recolha de 
dados deve ser escalonada em períodos de 
tempo longos e abranger o maior número 
possível de unidades populacionais à 
escala europeia. Os resultados e os dados 
devem estar acessíveis aos operadores 
interessados e ao público.

Or. fr

Alteração 465
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho, e a Comissão 
Europeia deve criar condições para a 
harmonização dos dados de modo a 
promover uma interpretação 
ecossistémica dos recursos.

Or. pt

Alteração 466
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de 
pesca no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, devendo colocá-las à disposição 
dos utilizadores finais e do público em 
geral.

Or. es
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Alteração 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho, devendo colocá-
las à disposição dos utilizadores finais e 
do público em geral.

Or. es

Alteração 468
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho. A recolha e a 
gestão de dados, nos termos da PCP, são 
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objeto de financiamento por parte da 
União.

Or. pt

Alteração 469
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Uma gestão das pescas baseada nos 
melhores pareceres científicos disponíveis
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

(34) Uma gestão das pescas baseada em
pareceres científicos completos e rigorosos 
requer conjuntos de dados harmonizados, 
fiáveis e exatos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem recolher dados 
sobre as suas frotas e atividades de pesca, 
designadamente dados biológicos sobre as 
capturas, incluindo as devoluções e 
informações de cruzeiros sobre unidades 
populacionais e o impacto ambiental que 
possa ser causado pelas atividades de pesca 
no ecossistema marinho.

Or. en

Alteração 470
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A recolha de dados deve incluir dados 
que facilitem a avaliação da situação 
económica das empresas ativas nos setores 
das pescas, da aquicultura e transformação 
de produtos da pesca e da aquicultura, bem 
como dados relativos à evolução do 
emprego nesses setores.

(35) A recolha de dados deve incluir dados 
que facilitem a avaliação da situação 
económica das empresas ativas nos setores 
das pescas, da aquicultura e transformação 
de produtos da pesca e da aquicultura, bem 
como dados relativos à evolução do 
emprego nesses setores e o impacto nas 
comunidades que vivem da pesca.



PE489.437v01-00 146/174 AM\901580PT.doc

PT

Or. es

Alteração 471
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A recolha de dados deve incluir dados 
que facilitem a avaliação da situação 
económica das empresas ativas nos setores 
das pescas, da aquicultura e transformação 
de produtos da pesca e da aquicultura, bem 
como dados relativos à evolução do 
emprego nesses setores.

(35) A recolha de dados deve incluir dados 
que facilitem a avaliação da situação 
económica das empresas ativas nos setores 
das pescas, da aquicultura e transformação 
de produtos da pesca e da aquicultura, 
independentemente da sua dimensão, bem 
como dados relativos à evolução do 
emprego nesses setores.

Or. el

Alteração 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

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 
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.

(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 
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 sede das organizações regionais de 
gestão das pescas.
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Or. fr

Alteração 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 
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.

(36) Os Estados-Membros gerem, com 
base num programa plurianual da União, os 
dados recolhidos e disponibilizam-nos aos 
utilizadores finais de dados científicos. A 
fim de coordenar as atividades de recolha 
de dados, os Estados-Membros cooperam
igualmente 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.

Or. en

Alteração 474
Nikolaos Salavrakos

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 
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.

(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 
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 disposições do 
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direito internacional e, em particular, da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS).

Or. en

Alteração 475
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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.

(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, fornecendo os 
resultados pertinentes às partes 
interessadas. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os 
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.

Or. pt

Alteração 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 no respeitante à 
recolha de dados.

Or. en

Alteração 477
Ana Miranda

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 
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.

(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 
Estados-Membros, em todos os níveis de 
decisão e competências legislativas,
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.

Or. es

Alteração 478
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e 



PE489.437v01-00 150/174 AM\901580PT.doc

PT

disponibilizá-los aos utilizadores finais de 
dados científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os 
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.

disponibilizá-los aos utilizadores finais de 
dados científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os 
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.
Ambas as partes devem respeitar as 
disposições e convenções internacionais, 
em particular a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar.

Or. el

Alteração 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
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.

(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. Deve promover-se o reforço da 
participação das administrações regionais 
nas atividades de recolha de dados. A fim 
de coordenar as atividades de recolha de 
dados, os 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.

Or. es

Alteração 480
George Lyon
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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 
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.

(36) Os Estados-Membros gerem, com 
base num programa plurianual da União, os 
dados recolhidos e disponibilizam-nos aos 
utilizadores finais de dados científicos A 
fim de coordenar as atividades de recolha 
de dados, os Estados-Membros cooperam
igualmente 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.

Or. en

Alteração 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
são reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

Or. en

Alteração 482
Lucas Hartong
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Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação 
independente e de inovação no domínio da 
pesca, em coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

Or. nl

Alteração 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União e da 
harmonização e sistematização de dados 
que se impõe por parte da Comissão 
Europeia.

Or. pt

Alteração 484
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível estatal e 
subestatal, atendendo aos diferentes níveis 
de competência legislativa, de recolha de 
dados, de investigação e de inovação no 
domínio da pesca, em coordenação com 
outros Estados-Membros, bem como 
através dos instrumentos disponíveis no 
âmbito da investigação e da inovação da 
União.

Or. es

Alteração 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível local, 
regional e nacional, de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca, em coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

Or. es

Amendment 486
George Lyon
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Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política 
são reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 
coordenação com outros 
Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

Or. en

Alteração 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A importante presença da indústria 
da pesca europeia no âmbito 
internacional tanto pela frota dos 
Estados-Membros que operam em todos 
os oceanos como pelos investimentos que 
os nacionais da UE realizam em muitos 
países exige que se aprofunde a estratégia 
de oficialização destes acordos.

Or. es

Alteração 488
Nikolaos Salavrakos

Proposta de regulamento
Considerando 39
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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 e conservação sustentáveis dos 
recursos biológicos marinhos. Esses 
acordos, que proporcionam direitos de 
acesso em troca de uma contribuição 
financeira da União, devem ajudar a 
estabelecer um sistema de recolha de 
dados científicos de elevada qualidade e 
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 489
Carmen Fraga Estévez

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 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.
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Or. es

Justificação

A União não só tem este tipo de acordos, mas também os que se baseiam num intercâmbio de 
possibilidades de pesca, e todos devem ser reconhecidos como acordos de pesca sustentável e 
funcionar com os mesmos objetivos gerais de sustentabilidade.

Alteração 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 dentro do respeito 
pelo princípio de excedente constante da 
Convenção UNCLOS. 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.

Or. en

Alteração 491
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os acordos de pesca sustentável (39) Os acordos de pesca sustentável 
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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.

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, bem como o 
desenvolvimento concertado com países 
terceiros países e a viabilidade económica 
da frota europeia.

Or. es

Alteração 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Sempre que sejam concluídos 
acordos de pesca sustentável com países 
que partilham a mesma bacia marítima 
com as regiões ultraperiféricas, convém 
que a União vele por uma repartição 
equitativa dos recursos.

Or. fr

Alteração 493
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

(40) A introdução de uma cláusula 
relativa aos direitos humanos nos acordos 
de pesca sustentável deve ser plenamente 
coerente com os objetivos gerais da União 
em matéria de desenvolvimento.

Suprimido

Or. nl

Alteração 494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A introdução de uma cláusula 
relativa aos direitos humanos nos acordos 
de pesca sustentável deve ser plenamente 
coerente com os objectivos gerais da 
União em matéria de desenvolvimento.

Suprimido

Or. pt

Alteração 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) è necessário que os acordos de 
pesca entre a UE e os países terceiros 
assegurem que os requisitos ambientais, 
económicos e sociais das pescarias de 
origem das importações sejam 
equivalentes aos exigidos no âmbito 
comunitário, de forma a que os produtos 
intracomunitários possam competir em 
igualdade de condições frentes a eles, 
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além de alargar o modelo de 
desenvolvimento social e ambiental de 
forma responsável. Acresce que deve ser 
assegurada a concorrência leal dos 
produtos provenientes de países terceiros, 
em matéria de respeito das condições 
laborais e padrões ambientais, 
assegurando que provenham de uma 
pesca legal, declarada e regulamentada. 
É, pois necessário que exista uma 
reciprocidade dos produtos provenientes 
de países terceiros com a União Europeia.

Or. es

Alteração 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

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 dos acordos de pesca sustentável, 
os quais devem incluir uma cláusula 
específica relativa aos direitos humanos, 
acompanhada, se for caso disso, das 
disposições pertinentes dos acordos 
concluídos pela União com os países 
ACP.

Or. fr

Alteração 497
Lucas Hartong
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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 dos acordos de pesca sustentável, 
os quais devem incluir uma cláusula 
específica relativa aos direitos humanos.
Os Estados que violem os direitos 
humanos não poderão participar num 
acordo de pesca.

Or. nl

Alteração 498
Patrice Tirolien

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 deve 
constituir um elemento essencial dos 
acordos de pesca sustentável, devendo tais 
acordos ou protocolos de aplicação poder 
ser suspensos em caso de violação grave 
desses princípios. É igualmente 
necessário que os países parceiros da 
União possam, antes de se 
comprometerem na assinatura de um 
acordo, ser precisa e cabalmente 
informados sobre o âmbito dos direitos e 
obrigações de cada uma das partes no 
acordo. No caso dos países ACP, 
estabeleceu-se que são as disposições dos 
artigos 8.º, 9.º e 96.º do Acordo de Cotonu 
que fornecem a base jurídica das 
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disposições legais pertinentes que 
vinculam a UE e os seus parceiros, sem 
necessidade de introdução de uma
cláusula específica.

Or. fr

Alteração 499
Maria do Céu Patrão Neves

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 fazem parte dos acordos de 
pesca sustentável, os quais podem incluir, 
sempre que se justifique, uma cláusula 
específica relativa aos direitos humanos, 
coerente com os objetivos gerais da União 
em matéria de desenvolvimento.

Or. pt

Alteração 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Importa garantir que todas as 
consultas em matéria de pesca entre a 
União e os países terceiros seus vizinhos 
decorram num quadro transparente, a fim 
de proceder a trocas e à repartição das 
possibilidades de pesca ou à autorização 
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do acesso dos navios às suas águas 
respetivas.

Or. fr

Alteração 501
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A fim de melhorar a cooperação 
com os países limítrofes e a gestão das 
unidades populacionais partilhadas, a 
União deve procurar concluir acordos de 
cooperação em matéria de pesca 
sustentável com esses países.

Or. es

Alteração 502
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) Os acordos de pesca no domínio 
das relações recíprocas de pesca 
concluídos pela União com países 
terceiros vizinhos são objeto de consultas 
anuais, não estando, porém, previsto 
qualquer método preciso e específico de 
supervisão da sua execução pela 
Comissão. Deve, portanto, ser conferida 
ao Conselho a possibilidade de formular 
anualmente recomendações à Comissão 
para a condução das consultas que esta 
efetua.

Or. fr
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Alteração 503
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) Tendo em conta o grave problema 
de pirataria que afeta os navios europeus 
que exercem a sua atividade de pesca no 
âmbito de acordos bilaterais e 
multilaterais em países terceiros, é 
necessário reforçar as medidas e as 
operações destinadas a proteger estes 
navios particularmente vulneráveis face à 
pirataria.

Or. es

Alteração 504
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

(42) A aquicultura deve contribuir para o 
desenvolvimento do potencial de produção
de 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.

Or. fr

Alteração 505
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 506
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

(42) A pesca e a aquicultura devem
contribuir para a preservação do potencial 
de produção de 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.

Or. en

Alteração 507
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 42
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Texto da Comissão Alteração

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

(42) A aquicultura pode contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 
alimentos em toda a União, sempre que se 
promova uma aquicultura sustentável ou 
extensiva, 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.

Or. es

Alteração 508
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Considera que a aquicultura tem 
potencial para oferecer produtos sãos, 
seguros, sustentáveis, de elevada 
qualidade e produzidos no respeito pelo 
ambiente, podendo contribuir como 
elemento estabilizador do emprego em 
numerosas regiões da Europa 
dependentes da pesca em maior ou menor 
grau.

Or. pt

Alteração 509
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A política comum das pescas deve (44) A política comum das pescas, no que 
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contribuir para a Estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e promover a 
realização dos objetivos nela estabelecidos.

se refere às atividades de pesca e de
aquicultura, deve contribuir para a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e promover a realização dos 
objetivos nela estabelecidos.

Or. pt

Alteração 510
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-B) Cabe estabelecer orientações não 
vinculativas sobre a dimensão social da 
política comum das pescas e da 
aquicultura a fim de colocar o homem no 
centro da política e de dotar a União com 
normas sociais mínimas para os setores 
da pesca e da aquicultura, que visem, em 
particular, a harmonização na União das 
condições de segurança, de vida e de 
trabalho, e a garantia da formação e do 
acesso à atividade profissional.

Or. fr

Alteração 511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) É conveniente recordar e salientar 
o trabalho ingente desenvolvido ao longo 
da História pelas mulheres no mundo da 
pesca, que constitui não só um valor 
acrescentado para este setor, mas também 
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uma parte fundamental da mesma, como 
se verifica no caso das mulheres que 
reparam redes, das que descarregam 
barcos ("neskatillas") ou das que 
acondicionam os produtos da pesca. 

Or. es

Alteração 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-B) Cabe estabelecer orientações sobre 
a dimensão social da política comum das 
pescas e da aquicultura a fim de colocar o 
homem no centro da política e de dotar a 
União com normas sociais mínimas para 
os setores da pesca e da aquicultura, que 
visem, em particular, a harmonização na 
União das condições de segurança, de 
vida e de trabalho, e a garantia da 
formação e do acesso à atividade 
profissional.

Or. fr

Alteração513
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Dado que as atividades aquícolas na 
União são influenciadas pelas diferentes 
condições vigentes consoante o país, 
inclusive no respeitante às autorizações dos 
operadores, é necessário elaborar 
orientações estratégicas da União para os 

(45) Dado que as atividades aquícolas na 
União são influenciadas pelas diferentes 
condições vigentes consoante o país, 
inclusive no respeitante às autorizações dos 
operadores, é necessário elaborar 
orientações estratégicas da União para os 
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planos estratégicos nacionais com vista a 
promover a competitividade do setor 
aquícola, apoiando o seu desenvolvimento 
e inovação, incentivando a atividade 
económica e a diversificação e melhorando 
a qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais, bem como mecanismos para o 
intercâmbio de informações e boas práticas 
entre os Estados-Membros, através de um 
método aberto de coordenação das medidas 
nacionais relativas à segurança da atividade 
económica, ao acesso às águas e ao espaço 
da União e a uma simplificação 
administrativa do processo de concessão de 
licenças.

planos estratégicos nacionais, adaptados 
aos constrangimentos existentes em cada 
Estado-Membro, com vista a promover a 
competitividade do setor aquícola, 
apoiando o seu desenvolvimento e 
inovação, incentivando a atividade 
económica e o aumento da produção nas 
espécies e métodos de produção mais 
adequados a cada país e melhorando a 
qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais, bem como mecanismos para o 
intercâmbio de informações e boas práticas 
entre os Estados-Membros, através de um 
método aberto de coordenação das medidas 
nacionais relativas à segurança da atividade 
económica, ao acesso às águas e ao espaço 
da União e a uma simplificação 
administrativa do processo de concessão de 
licenças ou concessões.

Or. pt

Alteração 514
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Dado que as atividades aquícolas na 
União são influenciadas pelas diferentes 
condições vigentes consoante o país, 
inclusive no respeitante às autorizações 
dos operadores, é necessário elaborar 
orientações estratégicas da União para os 
planos estratégicos nacionais com vista a 
promover a competitividade do setor 
aquícola, apoiando o seu desenvolvimento 
e inovação, incentivando a atividade 
económica e a diversificação e melhorando 
a qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais, bem como mecanismos para o 
intercâmbio de informações e boas práticas 
entre os Estados-Membros, através de um 
método aberto de coordenação das medidas 

(45) É necessário elaborar orientações 
estratégicas da União para os planos 
estratégicos nacionais com vista a 
promover a competitividade do setor 
aquícola extensivo, apoiando o seu 
desenvolvimento e inovação, incentivando 
a atividade económica e melhorando a 
qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais, bem como mecanismos para o 
intercâmbio de informações e boas práticas 
entre os Estados-Membros, através de um 
método aberto de coordenação das medidas 
nacionais relativas à segurança da atividade 
económica, ao acesso às águas e ao espaço 
da União.
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nacionais relativas à segurança da atividade 
económica, ao acesso às águas e ao espaço 
da União e a uma simplificação 
administrativa do processo de concessão 
de licenças.

Or. es

Alteração 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Dado que as atividades aquícolas na 
União são influenciadas pelas diferentes 
condições vigentes consoante o país, 
inclusive no respeitante às autorizações dos 
operadores, é necessário elaborar 
orientações estratégicas da União para os 
planos estratégicos nacionais com vista a 
promover a competitividade do setor 
aquícola, apoiando o seu desenvolvimento 
e inovação, incentivando a atividade 
económica e a diversificação e melhorando 
a qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais, bem como mecanismos para o 
intercâmbio de informações e boas práticas 
entre os Estados-Membros, através de um 
método aberto de coordenação das medidas 
nacionais relativas à segurança da atividade 
económica, ao acesso às águas e ao espaço 
da União e a uma simplificação 
administrativa do processo de concessão de 
licenças.

(45) Dado que as atividades aquícolas na 
União são influenciadas pelas diferentes 
condições vigentes consoante o país, 
inclusive no respeitante às autorizações dos 
operadores, é necessário elaborar 
orientações estratégicas da União para os 
planos estratégicos nacionais com vista a 
promover a competitividade do setor 
aquícola, apoiando o seu desenvolvimento 
e inovação, incentivando a atividade 
económica e a diversificação e melhorando 
a qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais, bem como mecanismos para o 
intercâmbio de informações e boas 
práticas, através de um método aberto de 
coordenação das medidas regionais, 
nacionais relativas à segurança da atividade 
económica, ao acesso às águas e ao espaço 
da União e a uma simplificação 
administrativa do processo de concessão de 
licenças.

Or. es

Alteração 516
Ana Miranda
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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.

(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 afetar a 
aquicultura extensiva e intensiva.

Or. es

Alteração 517
Ian Hudghton

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.

(46) A natureza específica e a grande 
diversidade da aquicultura em cada 
Estado-Membro requerem que a gestão e 
o desenvolvimento da aquicultura se 
inscrevam no quadro político e jurídico de 
cada Estado-Membro, cabendo à União 
encorajar o desenvolvimento da 
aquicultura sem gestão centralizada a 
nível da União.

Or. en

Alteração 518
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Dada a especificidade das regiões 
ultraperiféricas, nomeadamente o seu 
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afastamento geográfico e a importância 
da atividade da pesca nas suas economias, 
deve ser criado um conselho consultivo 
para as regiões ultraperiféricas, 
constituído por três subcomissões (águas 
Ocidentais Austrais, águas do Oceano 
Índico do Sudoeste, águas da bacia das 
Antilhas-Guiana). Este conselho 
consultivo permitirá igualmente 
contribuir para a luta à escala mundial 
contra a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada.

Or. fr

Alteração 519
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 46-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-B) Dada a especificidade da pesca nas 
águas interiores, nomeadamente o 
número significativo de postos de trabalho 
que representa, as ameaças que pesam 
direta ou indiretamente sobre esta pesca, 
a pouca atenção que lhes é dedicada e os 
conhecimentos de que dispõe sobre as 
espécies e os meios aquáticos, deve ser 
instituído um conselho consultivo para as 
regiões de pesca interior. Este conselho 
consultivo permitirá que as pescarias se 
organizem coletivamente através de uma 
abordagem ecossistémica.

Or. fr

Alteração 520
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 
da União ao longo da cadeia de 
abastecimento.

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União,
independentemente de estes produtos 
serem originários da União ou de países 
terceiros, permita que os consumidores 
efetuem escolhas mais informadas, apoie 
um consumo responsável e melhore o
conhecimento económico e a compreensão 
dos mercados da União ao longo da cadeia 
de abastecimento. Importa que o capítulo 
sobre a organização comum dos mercados 
contenha as disposições destinadas a 
condicionar as importações dos produtos 
de pesca e da aquicultura ao respeito das 
normas sociais e ambientais 
internacionalmente reconhecidas.

Or. fr

Alteração 521
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
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produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 
da União ao longo da cadeia de 
abastecimento.

produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 
da União ao longo da cadeia de 
abastecimento. Convém igualmente que a 
organização comum de mercado disponha 
de instrumentos que lhe permitam 
adaptar-se à evolução do mercado 
induzida pelo estado dos recursos e, 
especialmente, pelo objetivo da obtenção 
do rendimento máximo sustentável. 
Convém, finalmente, que a OCM facilite a 
estruturação das fileiras e a ligação entre 
os setores situados a montante e a jusante 
das mesmas.

Or. fr

Alteração 522
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação administrativa, a fim de 
contribuir para uma melhor gestão das 
atividades de produção e comercialização 
do setor. No âmbito da comercialização, 
torna-se essencial a harmonização das 
regras de pagamento, a 30 dias da data de 
entrega dos produtos, aos produtores na 
UE. É necessário que a organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura assegure condições 
idênticas para todos os produtos da pesca e 
da aquicultura comercializados na União, 
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da União ao longo da cadeia de 
abastecimento.

diferenciando por rotulagem os que são 
comunitários dos que são importados,
permita que os consumidores efetuem 
escolhas mais informadas, apoie um 
consumo responsável e melhore o 
conhecimento económico e a compreensão 
dos mercados da União ao longo da cadeia 
de abastecimento.

Or. pt

Alteração 523
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 
da União ao longo da cadeia de 
abastecimento.

(47) É necessário reforçar a
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas e com recurso à 
rastreabilidade, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 
da União ao longo da cadeia de 
abastecimento.

Or. es


