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Alteração 524
Catherine Trautmann, 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 
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, quer estes 
sejam provenientes da União quer 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.

Or. fr

Alteração 525
Luís Paulo Alves

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, assegurando 
reciprocidade no comércio com países 
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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.

terceiros de modo a garantir a igualdade 
de condições no mercado da União 
Europeia, não só em termos de 
sustentabilidade das pescarias, como 
também em termos de controlo sanitário. 
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.

Or. pt

Alteração 526
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) É necessário que os consumidores 
disponham de informação clara e 
transparente sobre os produtos da pesca e 
da aquicultura no que se refere à origem, 
à qualidade nutricional, a qualidade 
ambiental, à data de captura e de 
produção.

Or. es

Alteração 527
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 48
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Texto da Comissão Alteração

(48) A organização comum dos mercados 
deve ser implementada em conformidade 
com os compromissos internacionais da 
União, em especial no respeitante às 
disposições da Organização Mundial do 
Comércio. O êxito da política comum das 
pescas requer um regime efetivo de 
controlo, inspeção e execução, que inclua a 
luta contra as atividades de pesca INN. Por 
conseguinte, para garantir o cumprimento 
das regras da política comum das pescas, é 
necessário estabelecer, ao nível da União, 
um regime de controlo, inspeção e 
execução.

(48) A organização comum dos mercados 
deve ser implementada em conformidade 
com os compromissos internacionais da 
União, em especial no respeitante às 
disposições da Organização Mundial do 
Comércio. O êxito da política comum das 
pescas requer um regime efetivo de 
controlo, inspeção e execução, que inclua a 
luta contra as atividades de pesca INN. Por 
conseguinte, a legislação existente neste 
domínio deve ser aplicada eficazmente e,
para garantir o cumprimento das regras da 
política comum das pescas, é necessário 
estabelecer, ao nível da União, um regime 
de controlo, inspeção e execução.

Or. el

Alteração 528
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A utilização de tecnologias modernas 
no âmbito do regime de controlo, inspeção 
e execução da Comissão deve ser 
incentivada. Os Estados-Membros ou a 
Comissão devem poder realizar projetos-
piloto sobre novas tecnologias de controlo 
e sistemas de gestão dos dados.

(49) A utilização de tecnologias modernas 
e eficazes no âmbito do regime de 
controlo, inspeção e execução da Comissão 
deve ser incentivada. Os Estados-Membros
ou a Comissão devem poder realizar 
projetos-piloto sobre novas tecnologias de 
controlo e sistemas de gestão dos dados.

Or. es

Justificação

A tecnologia não deve só ser moderna, mas comprovar-se ser igualmente eficaz.
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Alteração 529
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, 
os Estados-Membros devem poder exigir 
que os titulares de uma licença de pesca 
para navios da União de comprimento de 
fora a fora igual ou superior a 12 metros 
e que arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

suprimido

Or. fr

Justificação

Não está prevista a participação dos operadores nos custos de controlo e de inspeção.

Alteração 530
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, 
os Estados-Membros devem poder exigir 
que os titulares de uma licença de pesca 
para navios da União de comprimento de 
fora a fora igual ou superior a 12 metros 
e que arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

suprimido

Or. fr
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Alteração 531
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, 
os Estados-Membros devem poder exigir 
que os titulares de uma licença de pesca 
para navios da União de comprimento de 
fora a fora igual ou superior a 12 metros 
e que arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

Suprimido

Or. pt

Alteração 532
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros e que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 15 metros e que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

Or. es
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Alteração 533
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de comprimento de fora 
a fora igual ou superior a 12 metros e que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

(50) Para estimular a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União 
devem ser estabelecidos incentivos.

Or. pt

Alteração 534
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros e que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União e 
na recolha de dados, os Estados-Membros
têm de exigir que os titulares de uma 
licença de pesca para navios da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros e que arvoram o seu 
pavilhão contribuam proporcionalmente 
para os custos desse regime.

Or. bg

Alteração 535
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros e que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

(50) Para garantir a participação e a 
corresponsabilidade dos operadores em 
causa no regime de controlo, inspeção e 
execução da União, os Estados-Membros
devem poder exigir que os titulares de uma 
licença de pesca para navios da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 15 metros e que arvoram o seu 
pavilhão contribuam proporcionalmente 
para os custos desse regime.

Or. es

Alteração 536
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros e que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime.

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os titulares de uma licença de pesca para 
navios da União de alto mar e de grande 
distância e que arvoram o seu pavilhão 
contribuam proporcionalmente para os 
custos desse regime. As características 
específicas e a vulnerabilidade 
socioeconómica da frota costeira 
justificam a limitação aos grandes navios 
de pesca.

Or. es
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Alteração 537
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) A Política Comum das Pescas 
(PCP) deverá responsabilizar-se pelo 
financiamento dos seus custos, 
nomeadamente das decisões e medidas 
adotadas no seu âmbito.

Or. pt

Alteração 538
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os objetivos da política comum das 
pescas não podem ser atingidos de forma 
satisfatória pelos Estados-Membros, 
devido aos problemas que se lhes deparam 
no plano no desenvolvimento e gestão do 
setor das pescas e às limitações 
financeiras dos Estados-Membros. Para 
contribuir para a realização desses 
objetivos, a União deve conceder uma 
assistência financeira plurianual, 
centrada nas prioridades da política 
comum das pescas.

(51) Os objetivos da política comum das 
pescas não podem ser atingidos de forma 
satisfatória pela União, contrariamente ao 
que se observa com os Estados-Membros, 
devido aos problemas que se lhes deparam 
no plano no desenvolvimento e gestão do 
setor das pescas. A política comum das 
pescas deve, por conseguinte, ser 
renacionalizada o mais rapidamente 
possível com base no princípio de 
subsidiariedade. Para a realização deste 
objetivo, a União deve, portanto, 
desenvolver, o mais rapidamente possível, 
uma política para proceder a esta 
renacionalização.

Or. nl

Alteração 539
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os objetivos da política comum das 
pescas não podem ser atingidos de forma 
satisfatória pelos Estados-Membros, 
devido aos problemas que se lhes deparam 
no plano no desenvolvimento e gestão do 
setor das pescas e às limitações financeiras 
dos Estados-Membros. Para contribuir para 
a realização desses objetivos, a União deve 
conceder uma assistência financeira 
plurianual, centrada nas prioridades da 
política comum das pescas.

(51) Os objetivos da política comum das 
pescas não podem ser atingidos de forma 
satisfatória pelos Estados-Membros, 
devido aos problemas que se lhes deparam 
no plano no desenvolvimento e gestão do 
setor das pescas e às limitações financeiras 
dos Estados-Membros. Para contribuir para 
a realização desses objetivos, a União deve 
conceder uma assistência financeira 
plurianual, centrada nas prioridades da 
política comum das pescas e adaptada às 
especificidades do setor em cada Estado-
Membro.

Or. pt

Alteração 540
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os objetivos da política comum das 
pescas não podem ser atingidos de forma 
satisfatória pelos Estados-Membros, 
devido aos problemas que se lhes 
deparam no plano no desenvolvimento e 
gestão do setor das pescas e às limitações 
financeiras dos Estados-Membros. Para 
contribuir para a realização desses 
objetivos, a União deve conceder uma 
assistência financeira plurianual, centrada 
nas prioridades da política comum das 
pescas.

(51) Os objetivos da política comum das 
pescas não podem ser atingidos de forma 
satisfatória pelos Estados-Membros, 
devido à situação das unidades 
populacionais na UE, à reduzida 
rentabilidade do setor das pescas e da sua 
gestão e às limitações financeiras dos 
Estados-Membros. Para contribuir para a 
realização desses objetivos, a União deve 
conceder uma assistência financeira 
plurianual, centrada nas prioridades da 
política comum das pescas. O objetivo 
primário da assistência financeira da UE 
deve ser o reforço das medidas de controlo 
e execução, a recolha de dados, a 
investigação e o desenvolvimento de 
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iniciativas com vista a favorecer o bom 
estado dos ecossistemas marinhos.

Or. bg

Alteração 541
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Considerando 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(51-A) b) A ajuda financeira da União 
deve facilitar o desenvolvimento dos bens 
e serviços públicos no setor da pesca e, em 
particular, apoiar as medidas de controlo 
e seguimento, a recolha de informação e a 
investigação e desenvolvimento de 
atividades destinadas a assegurar um 
ecossistema marinho saudável.

Or. es

Alteração 542
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A assistência financeira da União deve 
ser condicionada ao cumprimento pelos 
Estados-Membros e pelos operadores das 
regras da política comum das pescas. 
Consequentemente, esta assistência deve 
ser interrompida, suspensa ou corrigida em 
caso de incumprimento de tais regras por 
parte dos Estados-Membros e em caso de 
infrações graves às mesmas por parte dos 
operadores.

(52) A assistência financeira da União deve 
ser condicionada ao cumprimento pelos 
Estados-Membros e pelos operadores das 
regras da política comum das pescas. 
Consequentemente, esta assistência deve 
ser interrompida, suspensa ou corrigida em 
caso de incumprimento comprovado de tais 
regras por parte dos Estados-Membros e 
em caso de infrações graves às mesmas por 
parte dos operadores garantidos direitos de 
audição e de defesa convenientes aos 
visados.
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Or. pt

Alteração 543
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A assistência financeira da União deve 
ser condicionada ao cumprimento pelos
Estados-Membros e pelos operadores das 
regras da política comum das pescas. 
Consequentemente, esta assistência deve 
ser interrompida, suspensa ou corrigida em 
caso de incumprimento de tais regras por 
parte dos Estados-Membros e em caso de 
infrações graves às mesmas por parte dos 
operadores.

(52) A assistência financeira da União deve 
ser condicionada ao cumprimento pelos 
Estados-Membros e pelos operadores das 
regras da política comum das pescas. 
Consequentemente, esta assistência deve 
ser interrompida, suspensa e corrigida em 
caso de incumprimento de tais regras por 
parte dos Estados-Membros e em caso de 
infrações graves às mesmas por parte dos 
operadores.

Or. en

Justificação

A assistência financeira da UE deve ser usada para apoiar a realização dos objetivos da 
PCP. Devem ser aplicadas sanções dissuasoras às atividades de pesca ilegal.  A interrupção, 
suspensão e correção da ajuda contribuirá para criar condições equitativas de concorrência 
no setor das pescas.

Alteração 544
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
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consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas, 
garantindo no seu seio uma representação 
maioritária das organizações que 
representam o setor da pesca e da 
aquicultura.

Or. fr

Alteração 545
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
desejável crescente regionalização da 
política comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem ser reforçados e
permitir que esta política integre os 
conhecimentos e a experiência de todas as 
partes interessadas.

Or. pt

Alteração 546
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
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que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas, 
em particular, na elaboração dos planos 
plurianuais.

Or. it

Alteração 547
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas e 
deve continuar a ser promovido a nível 
local, regional e, nacional e da União. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

Or. es

Alteração 548
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
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objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem ser reforçados 
integrando o setor da pesca, as diferentes 
administrações na base da governança, 
bem como o setor científico, para permitir 
que esta política integre os conhecimentos 
e a experiência de todas as partes 
interessadas.

Or. es

Alteração 549
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) A regionalização é positiva, tendo 
em conta que a aplicação das medidas 
técnicas e o reforço dos planos de gestão, 
bem como das diferentes 
regulamentações, deve realizar-se o mais 
proximamente possível da sua área de 
implementação. É, assim, igualmente 
necessário o reforço e o desenvolvimento 
das atribuições dos comités consultivos.

Or. es

Alteração 550
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) Os conselhos consultivos deverão 
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ser consultados pelos Estados-Membros e 
pela Comissão antes de as medidas de 
gestão serem aplicadas. Qualquer 
divergência em relação a um parecer de 
um conselho consultivo no contexto da 
aplicação ou modificação de medidas deve 
ser cabalmente explicada pelos 
Estado-Membro visado ou pela Comissão, 
se for caso disso.

Or. en

Alteração 551
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 552
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. es

Justificação

A criação de novas zonas ou a modificação das zonas existentes são atos essenciais, pelo que 
não devem fazer parte dos atos delegados.

Alteração 553
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

(54) É conveniente conferir à Comissão o 
poder de, por meio de atos delegados, criar
dois novos conselhos consultivos e alterar 
as zonas de competência dos já existentes, 
em especial atendendo às especificidades 
do mar Negro e das regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 554
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 555
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

(54) É conveniente que a Comissão use o 
processo legislativo ordinário para criar 
um novo conselho consultivo regional.

Or. it

Alteração 556
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) A fim de ter em conta as 
características específicas das regiões 
ultraperiféricas, é adequado prever a 
criação de um conselho consultivo para 
estas regiões.

Or. fr

Alteração 557
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A)  É instituído, em conformidade 
com o artigo 52.º, um conselho consultivo 
para os mercados.
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Or. en

Justificação

À luz do termo do CCPA e, em particular, do seu Grupo 3 "Funcionamento dos mercados", 
no quadro da política reformada, é essencial que as questões relativas aos mercados sejam 
tratadas a um nível apropriado como é o caso do Conselho Consultivo dos Mercados. Os 
mercados e a comercialização são componentes essenciais desta política de reforma e um tal 
conselho consultivo constitui um pré-requisito necessário.

Alteração 558
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) A fim de ter em conta as 
características específicas das regiões 
ultraperiféricas, é adequado prever a 
criação de um conselho consultivo para 
estas regiões.

Or. fr

Alteração 559
Lucas Hartong

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
à especificação de medidas relacionadas 
com a pesca destinadas a atenuar o 
impacto das atividades de pesca nas zonas 
especiais de conservação, à adaptação da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas para efeitos do cumprimento das 

Suprimido
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obrigações internacionais da União, à 
adoção por defeito de medidas de 
conservação no quadro dos planos 
plurianuais ou das medidas técnicas, ao 
recálculo dos limites da capacidade da 
frota, à definição das informações sobre 
as características e as atividades dos 
navios de pesca da União, às regras para 
a realização de projetos-piloto sobre novas 
tecnologias de controlo e sistemas de 
gestão de dados, bem como às alterações 
do anexo III relativamente às zonas de 
competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

Or. nl

Alteração 560
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

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

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas com 
a pesca destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação, à definição das informações 
sobre as características e as atividades dos 
navios de pesca da União, às regras para a 
realização de projetos-piloto sobre novas 
tecnologias de controlo e sistemas de 
gestão de dados, bem como às alterações 
do anexo III relativamente às zonas de 
competência dos conselhos consultivos.
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alterações do anexo III relativamente às 
zonas de competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

Or. fr

Alteração 561
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas 
com a pesca destinadas a atenuar o 
impacto das atividades de pesca nas zonas 
especiais de conservação, à adaptação da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas para efeitos do cumprimento das 
obrigações internacionais da União, à 
adoção por defeito de medidas de 
conservação no quadro dos planos 
plurianuais ou das medidas técnicas, ao 
recálculo dos limites da capacidade da 
frota, à definição das informações sobre as 
características e as atividades dos navios de 
pesca da União, às regras para a realização 
de projetos-piloto sobre novas tecnologias 
de controlo e sistemas de gestão de dados, 
bem como às alterações do anexo III 
relativamente às zonas de competência, à 
composição e ao funcionamento dos 
conselhos consultivos.

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito ao recálculo 
dos limites da capacidade da frota, à 
definição das informações sobre as 
características e as atividades dos navios de 
pesca da União, às regras para a realização 
de projetos-piloto sobre novas tecnologias 
de controlo e sistemas de gestão de dados, 
bem como às alterações do anexo III 
relativamente às zonas de competência, à 
composição e ao funcionamento dos 
conselhos consultivos.

Or. fr

Alteração 562
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à
especificação de medidas relacionadas 
com a pesca destinadas a atenuar o 
impacto das atividades de pesca nas zonas 
especiais de conservação, à adaptação da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas para efeitos do cumprimento das 
obrigações internacionais da União, à 
adoção por defeito de medidas de 
conservação no quadro dos planos 
plurianuais ou das medidas técnicas, ao 
recálculo dos limites da capacidade da 
frota, à definição das informações sobre 
as características e as atividades dos 
navios de pesca da União, às regras para a 
realização de projetos-piloto sobre novas 
tecnologias de controlo e sistemas de 
gestão de dados, bem como às alterações 
do anexo III relativamente às zonas de 
competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
informação contida no registo da frota de
pesca da União, às regras para a realização 
de projetos-piloto sobre novas tecnologias 
de controlo e sistemas de gestão de dados.

Or. es

Justificação

Muitas destas medidas são consideradas atos essenciais, pelo que não deveriam fazer parte 
dos atos de execução.

Alteração 563
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 55
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Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas com 
a pesca destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação, à adaptação da obrigação de 
desembarcar todas as capturas para efeitos 
do cumprimento das obrigações 
internacionais da União, à adoção por 
defeito de medidas de conservação no 
quadro dos planos plurianuais ou das 
medidas técnicas, ao recálculo dos limites 
da capacidade da frota, à definição das 
informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União, às 
regras para a realização de projetos-piloto 
sobre novas tecnologias de controlo e 
sistemas de gestão de dados, bem como às 
alterações do anexo III relativamente às 
zonas de competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas com 
a pesca destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação, à adaptação da obrigação de 
desembarcar todas as capturas para efeitos 
do cumprimento das obrigações 
internacionais da União, à adoção por 
defeito, e esgotado um prazo razoável 
para os Estados-Membros agirem, de 
medidas de conservação no quadro dos 
planos plurianuais ou das medidas técnicas, 
ao recálculo dos limites da capacidade da 
frota, à definição das informações sobre as 
características e as atividades dos navios de 
pesca da União, às regras para a realização 
de projetos-piloto sobre novas tecnologias 
de controlo e sistemas de gestão de dados, 
bem como às alterações do anexo III 
relativamente às zonas de competência, à 
composição e ao funcionamento dos 
conselhos consultivos.

Or. pt

Alteração 564
Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas com 

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas com 
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a pesca destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação, à adaptação da obrigação de 
desembarcar todas as capturas para efeitos 
do cumprimento das obrigações 
internacionais da União, à adoção por 
defeito de medidas de conservação no 
quadro dos planos plurianuais ou das 
medidas técnicas, ao recálculo dos limites 
da capacidade da frota, à definição das 
informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União, às 
regras para a realização de projetos-piloto 
sobre novas tecnologias de controlo e
sistemas de gestão de dados, bem como às 
alterações do anexo III relativamente às 
zonas de competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

a pesca destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação, à adaptação da obrigação de 
desembarcar todas as capturas para efeitos 
do cumprimento das obrigações 
internacionais da União, à adoção por 
defeito de medidas de conservação no 
quadro dos planos plurianuais ou das 
medidas técnicas, ao recálculo dos limites 
da capacidade da frota (com base numa 
definição clara de “sobrecapacidade”), à 
definição das informações sobre as 
características e as atividades dos navios de 
pesca da União, às regras para a realização 
de projetos-piloto sobre novas tecnologias 
de controlo e sistemas de gestão de dados, 
bem como às alterações do anexo III 
relativamente às zonas de competência e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

Or. it

Alteração 565
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

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

(55) A fim de atingir os objetivos da 
política comum das pescas, devem ser 
delegados na Comissão poderes para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito à 
especificação de medidas relacionadas com 
a pesca destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação, à adaptação da obrigação de 
desembarcar todas as capturas sempre que 
for possível para efeitos do cumprimento 
das obrigações internacionais da União, à 
adoção por defeito de medidas de 
conservação no quadro dos planos 
plurianuais ou das medidas técnicas, ao 
recálculo dos limites da capacidade da 
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informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União, às 
regras para a realização de projetos-piloto 
sobre novas tecnologias de controlo e 
sistemas de gestão de dados, bem como às 
alterações do anexo III relativamente às 
zonas de competência, à composição e ao 
funcionamento dos conselhos consultivos.

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

Or. el

Alteração 566
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) É especialmente importante que, 
durante os trabalhos preparatórios de 
adoção dos atos delegados, a Comissão 
proceda às consultas adequadas, incluindo 
a peritos.

(56) É especialmente importante que, 
durante os trabalhos preparatórios de 
adoção dos atos delegados, a Comissão 
proceda às consultas adequadas, incluindo 
a peritos, profissionais interessados e 
autoridades nacionais e regionais.

Or. fr

Alteração 567
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) É especialmente importante que, 
durante os trabalhos preparatórios de 
adoção dos atos delegados, a Comissão 
proceda às consultas adequadas, incluindo 
a peritos.

(56) É indispensável que, durante os 
trabalhos preparatórios de adoção dos atos 
delegados, a Comissão proceda às 
consultas adequadas, incluindo 
necessariamente os Conselhos 
Consultivos e, sempre que justificável, 
peritos.
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Or. pt

Alteração 568
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Para alcançar o objetivo de base da 
política comum das pescas, a saber, 
garantir condições económicas, ambientais 
e sociais sustentáveis a longo prazo para os 
setores da pesca e da aquicultura e 
contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, é 
necessário e adequado estabelecer regras 
relativas à conservação e exploração dos 
recursos biológicos marinhos.

(59) Para alcançar o objetivo de base da 
política comum das pescas, a saber, 
garantir condições económicas, ambientais 
e sociais sustentáveis a longo prazo para os 
setores da pesca e da aquicultura e 
contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, é 
necessário e adequado estabelecer regras 
relativas à conservação e exploração dos 
recursos biológicos marinhos, atendendo à 
rentabilidade dos navios e a uma vida 
digna dos pescadores.

Or. pt

Alteração 569
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Para alcançar o objetivo de base da 
política comum das pescas, a saber, 
garantir condições económicas, ambientais 
e sociais sustentáveis a longo prazo para os 
setores da pesca e da aquicultura e 
contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, é 
necessário e adequado estabelecer regras 
relativas à conservação e exploração dos 
recursos biológicos marinhos.

(59) Para alcançar o objetivo de base da 
política comum das pescas, a saber, 
garantir condições económicas, ambientais 
e sociais sustentáveis a longo prazo para os 
setores da pesca e da aquicultura e 
contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, é 
necessário e adequado estabelecer regras 
relativas à conservação e exploração dos 
recursos biológicos marinhos, bem como 
normas que garantam a sustentabilidade 
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económica e social do setor da pesca e do 
marisco da União Europeia.

Or. es

Alteração 570
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Para alcançar o objetivo de base da 
política comum das pescas, a saber, 
garantir condições económicas, ambientais 
e sociais sustentáveis a longo prazo para os 
setores da pesca e da aquicultura e 
contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, é 
necessário e adequado estabelecer regras 
relativas à conservação e exploração dos 
recursos biológicos marinhos.

(59) Para alcançar o objetivo de base da 
política comum das pescas, a saber, 
garantir condições económicas, ambientais 
e sociais sustentáveis a longo prazo para os 
setores da pesca e da aquicultura e 
contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, é 
necessário um financiamento suficiente e 
adequado, para além de estabelecer regras 
relativas à conservação e exploração dos 
recursos biológicos marinhos.

Or. pt

Alteração 571
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A Decisão 2004/585/CE do Conselho, 
de 19 de julho de 2004, que institui 
conselhos consultivos regionais no âmbito 
da política comum das pescas, deve ser 
revogada a partir da data de entrada em 
vigor das regras correspondentes 
estabelecidas no presente regulamento.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 572
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) O Regulamento (CE) n.º 199/2008 do 
Conselho, de 25 de fevereiro de 2008, 
relativo ao estabelecimento de um quadro 
comunitário para a recolha, gestão e 
utilização de dados no setor das pescas e 
para o apoio ao aconselhamento científico 
relacionado com a política comum das 
pescas, deve ser revogado, mas deve 
continuar a ser aplicado aos programas 
nacionais de recolha e gestão dos dados 
adotados para o período 2011-2013.

suprimido

Or. fr

Justificação

A revogação do Regulamento (CE) n.º 199/2008 carece de fundamento. 

Alteração 573
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) O Regulamento (CE) n.º 199/2008 do 
Conselho, de 25 de fevereiro de 2008, 
relativo ao estabelecimento de um quadro 
comunitário para a recolha, gestão e 
utilização de dados no setor das pescas e 
para o apoio ao aconselhamento científico 
relacionado com a política comum das 
pescas33, deve ser revogado, mas deve 

Suprimido
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continuar a ser aplicado aos programas 
nacionais de recolha e gestão dos dados 
adotados para o período 2011-2013.
__________________
33 JO L 60 de 53.3.2008, p. 1.

Or. en

Alteração 574
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos, dos recursos 
biológicos de água doce e da aquicultura; 
e

Or. es

Justificação

É conveniente deixar claro que os recursos de água doce e a aquicultura também estão 
incluídos no âmbito da política de conservação, gestão e exploração dos recursos, o que não 
consta da redação original.

Alteração 575
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos, de água 
doce e da aquicultura; e
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__________________
33 OJ L 60, 53.3.2008, p. 1.

Or. es

Alteração 576
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos aquáticos;

Or. es

Alteração 578
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A conservação, gestão e exploração dos (a) A conservação, gestão e utilização 
sustentável dos recursos biológicos 
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recursos biológicos marinhos; e marinhos;

Or. en

Justificação

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

Alteração 579
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A preservação do ambiente e a luta 
contra as alterações climáticas nas 
atividades da pesca e da aquicultura;

Or. es

Alteração 580
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) A transformação e comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura, nos 
aspetos relacionados com as medidas de 
mercado e as medidas financeiras de apoio 
à política comum das pescas, as medidas 
de caráter estrutural e a gestão da 
capacidade da frota.

Or. es

Justificação

No âmbito de aplicação da PCP, deve fazer-se referência a todas as políticas que a 
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compõem.

Alteração 581
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 582
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 583
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 584
Iliana Malinova Iotova

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. bg

Alteração 585
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os recursos biológicos de água doce e 
a aquicultura, bem como a transformação 
e comercialização dos produtos da pesca e 

(b) Em relação aos aspetos relacionados 
com as medidas de mercado e as medidas 
financeiras de apoio à política comum das 
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da aquicultura, nos aspetos relacionados 
com as medidas de mercado e as medidas 
financeiras de apoio à política comum das 
pescas.

pescas, os recursos biológicos de água 
doce e a aquicultura, bem como a 
transformação e comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura.

Or. en

Alteração 586
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 587
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A viabilidade social e económica 
das atividades da pesca, com uma 
adequada proteção social e da saúde 
humana, a luta contra a exclusão social e 
a formação dos trabalhadores e 
operadores do setor da pesca e da apanha 
do marisco.

Or. es
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Alteração 588
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A política estrutural e de gestão da 
frota.

Or. es

Alteração 589
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A viabilidade social e económica da 
pesca, da aquicultura e das suas 
indústrias.

Or. es

Alteração 590
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt
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Alteração 591
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A redução do impacto ambiental das 
atividades de pesca através do 
desenvolvimento de métodos e artes de 
pesca sustentáveis, tendo em conta o seu 
impacto social e económico.

Or. el

Alteração 592
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Os problemas específicos da pesca 
artesanal e em pequena escala, da 
aquicultura em meio natural em pequena 
escala, que inclui a apanha tradicional de 
marisco, bem como das zonas altamente 
dependentes destas atividades.

Or. es

Alteração 593
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(b-C) As relações internacionais relativas 
à pesca, à aquicultura e às atividades 
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derivadas.

Or. es

Alteração 594
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(b-D) O papel da mulher e a não-
discriminação em razão de género no 
âmbito da PCP.

Or. es

Alteração 595
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ações estruturais e gestão da 
capacidade da frota.

Or. pt

Alteração 596
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Nas águas da União, mesmo por navios 
de pesca que arvoram pavilhão ou estão 
registados em países terceiros; o

(b) Nas águas da União, mesmo por navios 
de pesca que arvoram pavilhão ou estão 
registados em países terceiros, em 
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conformidade com o disposto nos acordos 
internacionais de pesca; o

Or. es

Alteração 597
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por navios de pesca da União fora das 
águas da União; o

(c) Por navios de pesca da União fora das 
águas da União, em conformidade com a 
legislação relativa às águas em que 
exercem a sua atividade; o

Or. es

Alteração 598
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por navios de pesca da União fora das 
águas da União; ou

(c) Por navios de pesca da União fora das 
águas da União, em conformidade com a 
legislação relativa às águas em que estes 
exercem a sua atividade e, se adequado, 
em conformidade com os acordos de 
pesca com países terceiros que se 
apliquem e sem prejuízo da legislação 
vinculativa do Estado costeiro; o

Or. es

Alteração 599
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Contribuir para assegurar um nível 
de vida adequado àqueles que dependem 
das atividades de pesca dentro e fora da 
União.

Or. en

Justificação

Os objetivos da PCP devem aplicar-se a todas as atividades de pesca dentro e fora da União.

Alteração 600
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivos gerais Objetivos

Or. en

Justificação

Os objetivos enunciados no artigo 2.º são demasiado específicos para serem designados 
"gerais".

Alteração 601
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista ambiental, económico e 

1. Os objetivos da política comum das 
pescas são os estabelecidos no artigo 39.° 
do TFUE e, em particular:
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social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

- estabilizar os mercados,
- garantir a segurança dos abastecimentos 
dos produtos da pesca e da aquicultura, e
- assegurar aos consumidor 
abastecimentos a preços razoáveis.

Os objetivos da política comum das pescas 
contribuem igualmente para criar
condições sustentáveis a longo prazo dos 
pontos de vista ambiental, económico e 
social.

Or. es

Justificação

Os objetivos da PCP devem ser, prioritariamente, os consagrados no Tratado, o que deve 
ficar claramente estabelecido no Regulamento-Quadro.

Alteração 602
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista social, económico e 
ambiental, assegurando a proteção social
e a melhoria do emprego e a qualidade de 
vida das zonas de pesca, promovendo a 
competitividade do setor e a consecução 
de um mercado único dos produtos do 
mar e contribuindo para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Or. es
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Alteração 603
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 604
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 605
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura criam condições sustentáveis a 
longo prazo dos pontos de vista social, 
económico e ambiental, promovendo a 
melhoria do emprego, a competitividade 
do setor, a consecução de um mercado 
único para as suas atividades e produtos, 
e contribuindo para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares, 
para a proteção social e para a qualidade 
de vida das zonas de pesca.

Or. es

Alteração 606
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 607
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
são geridas de forma a criar 
sustentabilidade ambiental a longo prazo e 
a contribuir para lograr um bom estado 
ambiental, a fim de estabelecer e manter 
condições económicas e sociais benéficas 
e contribuir para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Or. en

Alteração 608
Ole Christensen

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
são sustentáveis e representam um setor 
viável do ponto de vista económico e 
social, criando benefícios sustentáveis a 
longo prazo dos pontos de vista ambiental, 
económico e social e contribuindo para a 
segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

Or. en

Alteração 609
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a criação e 
manutenção do emprego no setor da 
pesca e para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Or. es

Alteração 610
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A política comum das pescas, através 
das atividades de pesca e de aquicultura, 
contribui para o abastecimento do 
mercado comunitário de alimento de 
elevado valor nutricional, diminuindo a 
dependência alimentar do mercado 
interno e garantindo, simultaneamente,
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Or. pt

Alteração 611
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura 
criam condições sustentáveis a longo prazo 

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca, da 
transformação dos produtos da pesca e de 
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dos pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

aquicultura criam condições sustentáveis a 
longo prazo dos pontos de vista ambiental, 
económico e social e contribuem para a 
segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

Or. en

Alteração 612
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 613
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A política comum das pescas deve 
contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado àqueles que dependem das 
atividades da pesca e da aquicultura, 
incluindo as indústrias de transformação 
e as atividades em terra diretamente 
associadas à atividade da pesca.

Or. es
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Justificação

Este objetivo, que deve integrar todas as atividades diretamente relacionadas com a atividade 
da pesca, deve ser um objetivo de caráter geral e horizontal em toda a PCP, e não  figurar, 
consequentemente, entre os objetivos específicos.

Alteração 614
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A política comum da pesca deve 
assegurar que o mercado dos produtos da 
pesca e da aquicultura funcione no seio 
da União de forma eficaz e transparente, 
tendo em conta tanto os interesses dos 
produtores como os dos consumidores.

Or. es

Justificação

A finalidade última das atividades da pesca é a sua colocação no mercado, pelo que esta 
política deve também ser uma política de objetivos generais e ter em conta tanto os interesses 
dos produtores como os dos consumidores.

Alteração 615
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa manter ou restabelecer, o 
mais tardar, até 2020, as unidades 
populacionais selvagens exploradas em
níveis que permitam produzir o rendimento 
máximo sustentável
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produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. fr

Justificação

As unidades populacionais em cativeiro, pelo facto de serem do domínio privado, devem ficar 
isentas dos requisitos ligados rendimento máximo sustentável (RMS).

Alteração 616
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que os recursos 
biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas em 
torno níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável. Este 
objetivo deve ser alcançado se possível no 
ano de 2015 e, o mais tardar, em 2020, 
para todas as espécies comerciais.

Or. es

Justificação

O objetivo de alcançar o RMS para todas as unidades populacionais, em particular para as  
exploradas em pescarias mistas, é claramente irrealizável.

Alteração 617
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

abordagem de precaução à gestão das 
pescas e, permitindo a sustentabilidade 
socioeconómica do setor, visa assegurar 
que, até 2015, se possível, os recursos 
biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas a 
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável ou que os mantenha 
em níveis biologicamente seguros.

Or. es

Alteração 618
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 619
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015 
sempre que possível, e no mais tardar até 
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explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

2020, os recursos biológicos marinhos 
vivos sejam explorados de forma a
restabelecer e/ou manter as populações das 
espécies exploradas em níveis que
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 620
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015,
sempre que possível, e o mais tardar até 
2020, os recursos biológicos marinhos 
vivos sejam explorados de forma a
restabelecer e manter as populações das 
espécies exploradas a níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. pt

Alteração 621
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e da aquicultura e assegura que os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de modo sustentável de forma a 
restabelecer e manter as populações de 
todas as unidades de espécies exploradas 
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rendimento máximo sustentável. acima de níveis capazes de produzir o 
rendimento máximo sustentável, ou 
valores aproximados aplicáveis, até 2015, 
e acima de níveis capazes de produzir o 
rendimento económico máximo sustentável 
até 2020.

Or. en

Alteração 622
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas deve 
aplicar, de forma responsável e 
proporcionada e que preserve a 
sustentabilidade do setor, a abordagem de 
precaução à gestão das pescas e deve visar 
assegurar que, até 2015, os recursos 
biológicos aquáticos vivos sejam 
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rendimento máximo sustentável. explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas a 
níveis biologicamente seguros e, sempre 
que possível, pela disponibilidade de 
planos plurianuais ou pela informação 
científica e meios que possibilitem uma 
transição ordenada e não traumática do 
ponto de vista socioeconómicos, a níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável. De qualquer forma, deve 
procurar que, em 2020, de forma 
ordenada e com um impacto 
socioeconómico aceitável, se alcance o 
rendimento máximo sustentável para 
todas as unidades populacionais objeto de 
captura.

Or. es

Alteração 624
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica-se, 
com base em dados e relatórios 
científicos, tendo em vista alcançar o
rendimento máximo sustentável nas 
pescarias em que seja possível até 2015 e, 
naquelas em que o não seja, até 2020. Nas 
pescarias mistas opta-se pelo rendimento 
ótimo sustentável.

Or. es

Alteração 625
Jarosław Leszek Wałęsa

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



AM\905826PT.doc 53/172 PE491.358v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica o 
princípio de precaução à gestão das pescas 
e visa assegurar que, se possível, até 2015, 
e, o mais tardar, até 2020, os recursos 
biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma a restabelecer e 
manter as populações das espécies 
exploradas pelo menos a níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. en

Justificação

A utilização da palavra "princípio" é coerente com o artigo 191.º, n.º 2, do Tratado. Trata-se 
de uma tradução exata dos compromissos internacionais da UE assumidos em Joanesburgo, 
em 2002, e em Nagoya, em 2010; formulação mais clara de um dos objetivos principais da 
PCP.

Alteração 626
Diane Dodds

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e da aquicultura e fixa taxas de 
exploração, para todas as unidades 
populacionais, que visam assegurar, se 
possível, até 2020, que as populações das 
espécies exploradas estejam acima de 
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável.

Or. en
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Alteração 627
Pat the Cope Gallagher

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No contexto de pescarias mistas, não é possível pescar todas as unidades populacionais ao 
mesmo tempo a um rendimento máximo sustentável, razão pela qual se deve aditar a 
expressão "se possível".

Alteração 628
Bastiaan Belder

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Exploração ao nível Fmsy como valor-alvo e não como valor-limite.

Alteração 629
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, se 
possível, por espécie e pescaria e, em 
todos os casos até 2020, os recursos 
biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. es

Alteração 630
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 631
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e, com base nos conhecimentos 
científicos fiáveis que se forem obtendo, 
tenderá a assegurar que os recursos 
biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, no mais 
curto espaço de tempo possível e segundo 
um calendário adequado aos diferentes 
tipos de pescaria, diferentes espécies e 
diferentes níveis de conhecimentos 
científicos fiáveis disponíveis, sempre 
articulados com a avaliação dos respetivos 
impactos socioeconómicos.

Or. pt

Alteração 632
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Para este fim, a política comum das 
pescas aplica a abordagem de precaução à 
gestão das pescas e visa assegurar que, 
com forte probabilidade e até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
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acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 633
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar, quando possível, 
que, até 2015, e o mais tardar até 2020, 
que os recursos biológicos marinhos vivos 
sejam explorados de forma restabelecer e 
manter as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e da aquicultura e visa assegurar 
que, até 2015, os recursos biológicos 
marinhos vivos sejam explorados de forma 
a restabelecer e manter as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 - se tal for possível a 
nível científico, social e económico - e, o 
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mais tardar, em 2020 no que respeita às 
outras espécies, que devem ser avaliadas 
caso a caso.

Or. el

Alteração 635
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que os recursos 
biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas pelo 
menos a níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável. Este 
índice deverá ser alcançado em 2015 ou, o 
mais tardar, em 2020. No caso das 
pescarias mistas do Mediterrâneo, além 
da abordagem gradual baseada em grupos 
de unidades populacionais associadas e 
tendo por horizonte o ano de 2020, é 
necessário prever uma análise prévia 
específica para avaliar na prática o seu 
funcionamento, o que deverá permitir a 
sustentabilidade socioeconómica do setor.

Or. es

Alteração 636
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa manter ou restabelecer as 
unidades populacionais exploradas em
níveis que permitam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015 sempre que 
possível, e, gradualmente, no mais tardar 
até 2020. Este objetivo fica inscrito nos 
planos plurianuais.

Or. fr

Alteração 637
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 638
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 639
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 640
Dolores García-Hierro Caraballo

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

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

3. A política comum das pescas aplica uma
abordagem à gestão das pescas tal que os 
impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são limitados.

Or. es

Alteração 641
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
gestão ecossistémica das pescas e da 
aquicultura para assegurar que os 
impactos destas atividades no ecossistema 
marinho sejam minimizados e não sejam 
lesivos do funcionamento, diversidade e 
integridade futuros destes ecossistemas.

Or. en

Alteração 642
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para limitar o seu 
impacto e assegurar s que as atividades de 
pesca preservam o ambiente.

Or. es
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Alteração 643
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para assegurar que 
o impacto negativo destas atividades no 
ecossistema marinho é limitado.

Or. pt

Alteração 644
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 645
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura, tendo em conta 
as especificidades regionais, para 
assegurar que o impacto destas atividades 
no ecossistema marinho seja minimizado e 
as soluções de gestão estejam 
efetivamente adaptadas a cada pescaria e 
região.

Or. en

Alteração 646
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica-se à 
gestão das pescas com o objetivo de 
assegurar o equilíbrio e o impacto limitado 
entre a atividade da pesca e o ecossistema 
marinho.

Or. es

Alteração 647
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que apoia o 
princípio da consecução de um 
rendimento máximo sustentável sempre 
que possível e ao longo de um período de 
tempo realista.

Or. en
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Justificação

É importante que os objetivos de consecução do rendimento máximo sustentável e de 
aplicação da abordagem ecossistémica estejam em consonância, sendo que a definição de 
abordagem ecossistémica deve refletir essa situação.

Alteração 648
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica e de integração 
com a política marítima integrada (PMI) 
à gestão das pescas para assegurar que os 
impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são coerentes.

Or. es

Alteração 649
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 650
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho sejam reduzidos ao mínimo e não 
contribuam para a degradação do 
ambiente marinho.

Or. en

Alteração 651
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para assegurar 
uma gestão sustentável dos recursos 
pesqueiros com base em dados científicos 
comprovados.

Or. el

Alteração 652
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 

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

pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados, tendo em conta 
outros fatores que incidem no ambiente 
marinho e procurando o equilíbrio entre 
os objetivos ambientais, sociais e 
económicos.

Or. es

Alteração 653
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas enquanto princípio fundamental
para garantir a sustentabilidade das 
pescarias, de acordo com os recursos 
disponíveis num quadro de igualdade de 
oportunidades, a fim de assegurar que os 
impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são limitados.

Or. pt

Alteração 654
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As medidas adotadas no âmbito da 
política comum das pescas têm em conta, 
na sua elaboração, uma análise de 
impacto socioeconómico.

Or. es
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Justificação

É necessário que, antes de estabelecer qualquer medida, se possam conhecer e avaliar as 
consequências que as mesmas irão ter para o setor da pesca.

Alteração 655
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 656
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pelo conjunto das 
legislações da União, incluindo em 
matéria de saúde, defesa do consumidor e 
ambiente.

Or. fr

Alteração 657
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.° 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas é coerente 
e integra-se nas demais políticas da União.

Or. es

Justificação

A PCP deve ser coordenada com as demais políticas da União, como preveem os Tratados, 
mas sem ficar subordinada a nenhuma política em particular.

Alteração 658
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pelo conjunto das 
legislações da União, incluindo em 
matéria ambiental e social, e garante a 
coerência da sua política com as outras 
políticas da União Europeia, 
nomeadamente nos domínios do 
desenvolvimento, da saúde e da defesa do 
consumidor.

Or. fr

Alteração 659
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

referência às exigências previstas pela 
legislação ambiental da União.

Or. en

Alteração 660
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas é coerente 
com a legislação ambiental e contribui 
para alcançar os objetivos da política 
ambiental da União Europeia.

Or. es

Alteração 661
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas contribui 
para a consecução dos objetivos de 
conservação do ambiente e da natureza, 
visando, em particular, lograr e manter 
um bom estado ambiental, tal como 
definido nas exigências previstas pela 
legislação ambiental.

Or. en

Alteração 662
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas é 
consentânea com a legislação ambiental 
da União e com outras políticas da União.

Or. en

Justificação

Esta referência geral prevê a correlação necessária e indispensável entre a PCP e a 
integralidade dos objetivos e exigências atuais e futuras da legislação ambiental da UE. 
Permite que ambas as políticas estejam em pé de igualdade. A relação com outras políticas 
da UE, nomeadamente marítima, social, económica, de desenvolvimento, também se encontra 
refletida. O texto de base da PCP deve, na medida do possível, abster-se de fazer referência a 
instrumentos legais específicos por razões de simplicidade e de clareza.

Alteração 663
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União, sem prejuízo dos seus 
objetivos económicos e sociais.

Or. es

Alteração 664
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

exigências previstas pela legislação 
ambiental da União pertinente, incluindo 
os requisitos ambientais, e tem em conta 
os requisitos sociais e económicos das 
partes envolvidas e quaisquer implicações 
para elas.

Or. el

Alteração 665
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas é coerente 
com a legislação ambiental e outras 
legislações setoriais da União, sem estar 
sujeita às mesmas.

Or. es

Alteração 666
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pelo conjunto das 
legislações da União, incluindo em 
matéria ambiental e social, e garante a 
coerência da sua política com as outras 
políticas da União Europeia, 
nomeadamente nos domínios do 
desenvolvimento, da saúde e da defesa do 
consumidor.
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Or. fr

Alteração 667
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 668
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política comum das pescas 
contribui para o respeito pela legislação 
ambiental da União, tal como estipulado 
no artigo 11.º do Tratado.

Or. en

Alteração 669
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política comum das pescas 
assegura que o esforço e a capacidade das 
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frotas correspondam aos níveis de 
exploração coerentes com o n.° 2 do 
presente artigo.

Or. es

Alteração 670
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 671
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política comum das pescas 
promove uma transição para métodos de 
pesca de baixo impacto e assegura que a 
capacidade de pesca das frotas se adapte 
aos níveis de exploração previstos no n.º 
2.

Or. en

Alteração 672
George Lyon
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 673
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 674
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivos específicos Objetivos

Or. en

Justificação

O artigo 3.º não especifica objetivos específicos. À luz do artigo 2.º, todos os objetivos devem 
ser combinados neste título.
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Alteração 675
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

Para a realização dos objetivos 
consagrados nos Tratados e dos objetivos 
gerais estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

Or. es

Alteração 676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve também:

Or. en

Alteração 677
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

-a) Assegurar que as possibilidades de 
pesca sejam fixadas a níveis que 
permitam o restabelecimento e a 
manutenção das populações de todas 
espécies exploradas acima de níveis 
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capazes de produzir o rendimento máximo 
sustentável, ou valores aproximados 
pertinentes, até 2015, e sejam 
determinadas pelos melhores dados e 
pareceres científicos disponíveis;

Or. en

Alteração 678
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

-a)  Assegurar que a capacidade de pesca 
seja avaliada de forma quantitativa e 
qualitativa e gerida de forma a que a 
capacidade de pesca das frotas seja 
adequada aos recursos disponíveis;

Or. en

Alteração 679
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. el

Alteração 680
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Reduzir de forma significativa as 
capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais;

Or. fr

Alteração 681
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Reduzir gradualmente as devoluções 
de unidades populacionais comerciais e as 
capturas de espécies indesejadas, com base 
na melhor assessoria científica e através
da melhoria contínua da seletividade das 
artes de pesca, bem como assegurar
gradualmente que todas as capturas são 
desembarcadas.

Or. es

Justificação

A proibição e desembarque obrigatório das devoluções deve efetuar-se de forma gradual, 
uma vez que, em primeiro lugar, cumpre procurar as soluções mais adequadas em cada caso, 
tendo em conta as suas diferentes causas.

Alteração 682
Dolores García-Hierro Caraballo

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

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

(a) Melhorar a seletividade das artes de 
pesca utilizadas, procurando reduzir 
gradualmente as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais, 
promovendo o aproveitamento das 
espécies que são devolvidas e assegurando 
gradualmente que todas as capturas dessas 
unidades populacionais são 
desembarcadas, no contexto dos 
correspondentes planos plurianuais e em 
consonância com o estipulado no artigo 
15.°;

Or. es

Alteração 683
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Reduzir de forma significativa os níveis 
de capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e, sempre que tal 
seja tecnicamente possível, eliminar essas 
capturas;

Or. fr

Alteração 684
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 

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

capturas são registadas e desembarcadas, 
exceto as espécies não-alvo com um 
elevado índice de sobrevivência 
comprovado após a devolução das 
capturas;

Or. en

Alteração 685
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Encorajar a utilização de práticas de 
pesca seletivas através do 
desenvolvimento e utilização de artes 
seletivas e de outros meios, a fim de 
eliminar as capturas indesejadas;

Or. en

Alteração 686
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson, Julie Girling
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Evitar, minimizar e, se possível,
eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais são 
desembarcadas, exceto no que respeita a 
espécies que possam sobreviver à 
devolução;

Or. en
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Alteração 687
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Melhorar as técnicas de pesca para 
evitar as capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e assegurar que 
todas as capturas dessas unidades 
populacionais são desembarcadas, 
possibilitando a sua comercialização 
sempre que respeitem os tamanhos 
mínimos;

Or. es

Alteração 688
Bastiaan Belder

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Reduzir e, se possível, eliminar as 
capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e, gradualmente, 
assegurar que, na medida do possível, 
todas as capturas dessas unidades 
populacionais são desembarcadas;

Or. en

Justificação

Trata-se de ter em conta as necessárias exceções.

Alteração 689
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 690
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Reduzir e ter como objetivo a médio 
prazo a eliminação das capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e, gradualmente, assegurar que 
todas as capturas dessas unidades 
populacionais são desembarcadas;

Or. es

Alteração 691
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 692
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Tender progressivamente para a 
eliminação das capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e para
que todas as capturas dessas unidades 
populacionais sejam desembarcadas;

Or. pt

Alteração 693
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Eliminar gradualmente as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais, tendo em conta as 
circunstâncias de cada caso e os melhores 
pareceres científicos disponíveis;

Or. es

Alteração 694
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Reduzir de forma significativa os níveis 
de capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e, sempre que tal 
seja tecnicamente possível, eliminar essas 
capturas;

Or. fr

Alteração 695
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais, não 
comerciais e, gradualmente, assegurar que 
todas as capturas dessas unidades 
populacionais são desembarcadas, sendo 
necessária a compensação a jusante pelas 
dificuldades impostas por uma política de 
interdição de rejeições;

Or. pt

Alteração 696
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Prever os mecanismos necessários 
para avaliação das unidades e a recolha 
de dados e abordar as questões ligadas à 
gestão de unidades populacionais 
relativamente às quais os dados sejam 
insuficientes;
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Or. en

Justificação

Uma avaliação fiável das unidades populacionais é essencial para gerir os recursos de forma 
sustentável.  Assim, em caso de insuficiência de dados, devem ser instituídos mecanismos 
para fazer face a esta situação melhorando a recolha de dados e, quando o problema não 
provém da insuficiência de dados, financiando métodos inovadores apropriados para 
encontrar uma solução para o problema.

Alteração 697
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhorar as técnicas de pesca para 
evitar capturas indesejadas de unidades 
populacionais não comerciais e, 
gradualmente, reduzir ao mínimo as suas 
devoluções e favorecer o seu 
aproveitamento após o desembarque;

Or. es

Alteração 698
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Eliminar gradualmente as 
devoluções tendo em consideração as 
frotas que operam num contexto 
multiespecífico, sendo necessária uma 
transição em que se favoreça a sua 
redução com incentivos à inovação, à 
seletividade, aos estudos para a 
valorização, a adequação para pescarias 
mistas e cessações temporárias. Será 
necessário realizar planos pescaria a 
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pescaria, analisando as causas técnicas, 
regulamentares e de mercado.

Or. es

Alteração 699
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Contribuir para a consecução e a 
manutenção do bom estado ambiental, em 
conformidade com a alínea l) do artigo 1.º 
da Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (Diretiva-quadro 
«Estratégia Marinha»);

Or. en

Alteração 700
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Tentar reduzir substancialmente as 
capturas indesejadas através da utilização 
de artes de pesca seletivas, a fim de 
assegurar progressivamente o 
desembarque de todas as capturas 
comerciais em águas onde tal for viável 
sem afetar adversamente o ecossistema. 
Na execução desta medida será necessário 
ter em conta as características de cada 
ambiente marinho; 
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Or. el

Alteração 701
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Criar condições para atividades de pesca 
eficientes no âmbito de um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo, 
garantindo as condições para uma 
concorrência leal no mercado europeu;

Or. fr

Alteração 702
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes e promover o 
desenvolvimento de atividades aquícolas 
na União no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo, a fim de contribuir para a 
segurança alimentar e o emprego;

Or. es

Justificação

Tanto a pesca como a aquicultura deveriam ser atividades economicamente viáveis e 
competitivas. Além disso, a atividade extrativa também contribui para a segurança alimentar 
e é fonte de emprego. Não tem sentido repartir estes objetivos por diferentes setores.
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Alteração 703
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo, a fim de alcançar um 
mercado único para os produtos do mar, 
reconhecendo a importância da pesca 
costeira e artesanal e da apanha do 
marisco como geradores de riqueza e 
modelo de exploração sustentável;

Or. es

Alteração 704
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Criar condições para atividades de pesca 
eficientes no âmbito de um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo, 
garantindo as condições para uma 
concorrência equilibrada no âmbito das 
trocas comerciais de produtos da pesca e 
da aquicultura com os países terceiros;

Or. fr

Alteração 705
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes, sustentáveis do ponto de 
vista ambiental e com reduzido impacto, a 
fim de contribuir para a consecução e a 
manutenção de um bom estado ambiental 
e, consequentemente, restabelecer um 
setor das pescas sustentável, 
economicamente viável e competitivo;

Or. en

Alteração 706
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 707
Jarosław Leszek Wałęsa, Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo, tendo em conta o papel da 
pequena pesca na preservação do tecido 
social nas zonas costeiras;
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Or. en

Justificação

É muito difícil para os pescadores de pequena escala concorrerem com os seus congéneres 
através da utilização de embarcações de maiores dimensões. Paralelamente, este segmento 
da frota contribui de forma significativa para o tecido social tradicional das zonas costeiras.

Alteração 708
Diane Dodds

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes e sustentáveis, a fim de 
manter e, se for caso disso, recuperar um 
setor das pescas economicamente viável e 
competitivo;

Or. en

Alteração 709
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca e aquicultura mais eficientes e 
sustentáveis, nomeadamente através do 
apoio à renovação e adaptação das frotas, 
permitindo atividades mais seguras do 
ponto de vista laboral e ambiental e
economicamente viáveis e competitivas;

Or. pt
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Alteração 710
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 711
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca e de apanha do marisco sustentável 
e eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável, rentável e 
competitivo, no qual o acesso aos recursos 
se baseia em critérios equitativos e 
transparentes que garantem a plena 
implementação do mercado único;

Or. es

Alteração 712
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca sustentáveis de ponto de vista 
ambiental e social, com base em critérios 
equitativos e transparentes, a fim de 
promover um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo;

Or. en

Alteração 713
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 714
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável, sustentável
e competitivo, sendo imperativo garantir o 
futuro do setor;

Or. pt
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Alteração 715
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Reduzir a sobrecapacidade, por 
forma a obter um equilíbrio estável e 
duradouro entre a capacidade de pesca e 
as possibilidades de pesca;

Or. en

Alteração 716
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Alcançar um mercado único para as 
atividades e os produtos da pesca e da 
aquicultura, bem como assegurar a 
equivalência dos requisitos estabelecidos 
para os produtos provenientes de países 
terceiros relativamente aos que se aplicam 
aos produtos da UE;

Or. es

Alteração 717
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Prever medidas sociais e ajudas 
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para os trabalhadores afetados pela perda 
de emprego temporária em consequência 
de cessações ou perdas definitivas em 
consequência de demolições, venda ou 
transferência de direitos. Estas medidas 
aplicam-se igualmente às mulheres 
afetadas pelas referidas circunstâncias.

Or. es

Alteração 718
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 719
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Reconhecer a importância da pesca 
costeira e artesanal e da aquicultura em 
meio natural a pequena escala, que inclui 
a apanha tradicional do marisco, bem 
como das zonas altamente dependentes 
das suas atividades enquanto geradores de 
riqueza e de modelos sociais sustentáveis;

Or. es
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Alteração 720
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Encorajar a adoção de medidas 
estruturais a fim de promover o 
desenvolvimento económico sustentável 
das comunidades que vivem da pesca e a 
coesão social, favorecendo as que 
contribuam para a diversificação e o 
fomento de uma indústria de 
transformação inovadora.

Or. es

Alteração 721
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Consequência da integração das alíneas b) e c) numa única alínea b).

Alteração 722
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 723
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, das 
indústrias derivadas das mesmas e dos 
serviços de apoio de que necessitam, a fim 
de contribuir para a segurança alimentar e 
o emprego nas zonas rurais e costeiras;

Or. es

Alteração 724
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Assegurar o desenvolvimento 
sustentável das atividades aquícolas na 
União, a fim de contribuir para a 
disponibilidade de géneros alimentícios e 
para a segurança e o emprego nas zonas 
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rurais e costeiras;

Or. bg

Alteração 725
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas sustentáveis na União, 
incluindo parques de cultura extensiva e a 
apanha de marisco a pé em geral, a fim de 
contribuir para o emprego nas zonas rurais 
e costeiras e para a segurança alimentar;

Or. es

Alteração 726
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 727
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar, o 
emprego nas zonas rurais e costeiras e a 
criação de riqueza, bem como para 
diminuir a importação dos produtos da 
pesca para a União Europeia;

Or. pt

Alteração 728
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 729
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Favorecer a inovação, o 
conhecimento, o desenvolvimento 
científico e tecnológico;

Or. es
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Alteração 730
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Assegurar que a recolha e a gestão 
de dados sejam efetuadas de forma 
sistemática e harmonizada;

Or. en

Alteração 731
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Consequência da criação de um novo número 1-A no artigo 2.°.

Alteração 732
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 733
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Assegurar um nível de vida adequado 
às populações que dependem das 
atividades de pesca, incluindo a 
aquicultura, a indústria e as atividades de 
apoio a partir de terra, promovendo ao 
mesmo tempo medidas destinadas a 
efetiva igualdade de género neste 
domínio, tendo em conta o especial papel 
das mulheres no desenvolvimento das 
atividades marítimas e da pesca; (art. 2.° 
Reg. 2371/2002);

Or. es

Alteração 734
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca, velando 
nomeadamente pela melhoria das suas 
condições de trabalho e por uma 
harmonização das garantias fornecidas 
na União Europeia em matéria de 
remuneração, de proteção social e de 
formação;

Or. fr
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Alteração 735
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 736
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Contribuir para criar fontes de 
emprego diretas e indiretas nas nossas 
regiões marítimas e para assegurar um 
nível de vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca;

Or. en

Alteração 737
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
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dependem das atividades de pesca; dependem das atividades de pesca e 
garantir aos pescadores melhores 
condições de trabalho mediante o 
cumprimento da legislação em matéria de 
saúde e segurança; 

Or. en

Alteração 738
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Assegurar um nível de vida adequado 
às populações que dependem das 
atividades de pesca e da aquicultura, as 
indústrias derivadas e os serviços de 
apoio, bem como promover a melhoria da 
legislação  laboral mediante o 
cumprimento da legislação relativa à 
saúde e à segurança através das 
disposições dos acordos de negociação 
coletiva;

Or. es

Alteração 739
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado àqueles que dependem das 
atividades de pesca, tanto dentro como 
fora da União;

Or. bg
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Alteração 740
Diane Dodds, James Nicholson

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca e 
garantir aos pescadores melhores 
condições de trabalho, nomeadamente 
mediante o cumprimento da legislação em 
matéria de saúde e segurança e, caso 
existam regimes contratuais, do disposto 
nas convenções coletivas de trabalho;

Or. en

Alteração 741
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 742
Ana Miranda

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

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

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida digno e suficiente às populações que 
dependem direta e indiretamente das 
atividades de pesca e de apanha do 
marisco, em especial em territórios onde 
não há possibilidade de diversificação 
económica que seja alternativa das 
atividades da pesca;

Or. es

Alteração 743
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca e 
garantir aos pescadores melhores 
condições de trabalho, nomeadamente 
através do cumprimento da legislação em 
matéria de saúde e segurança no trabalho 
e do disposto nas convenções coletivas de 
trabalho, bem como através do apoio à 
formação profissional;

Or. pt

Alteração 744
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca e a 
dinamização social e económica das zonas 
costeiras;

Or. pt

Alteração 745
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 746
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca, com 
especial referência à pesca costeira, às 
atividades de apanha do marisco e 
aquícolas;

Or. es

Alteração 747
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca, velando 
nomeadamente pela melhoria das suas 
condições de trabalho e por uma 
harmonização das garantias fornecidas 
na União Europeia em matéria de 
remuneração, de proteção social e de 
formação;

Or. fr

Alteração 748
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover medidas tendentes a 
reconhecer o papel desempenhado pelas 
mulheres no desenvolvimento da pesca e 
da aquicultura, bem como a alcançar a 
efetiva igualdade de género neste âmbito;

Or. es

Alteração 749
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Respeitar plenamente a ligação 
entre as comunidades e nações pesqueiras 
e as águas em que essas comunidades têm 
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pescado historicamente;

Or. en

Alteração 750
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Criar incentivos para atrair mais 
pessoal para as profissões da pesca e 
relacionadas através de formação de 
elevada qualidade e da aprendizagem ao 
longo da vida; 

Or. el

Alteração 751
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

Suprimido

Or. es

Justificação

Consequência da criação de um novo número 1-B no artigo 2.°.

Alteração 752
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

Suprimido

Or. en

Alteração 753
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

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

Or. en

Alteração 754
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores informando-os devidamente 
da origem do produto que estão a
consumir e da sua qualidade nutritiva;

Or. en

Alteração 755
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

(e) Atender aos interesses dos 
trabalhadores do mar, dos produtores por 
conta própria ou por conta de outrem e 
dos consumidores;

Or. es

Alteração 756
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 757
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Assegurar que a recolha e a gestão de 
dados são efetuadas de forma sistemática e 
harmonizada e adaptar os planos 
plurianuais de acordo com estes 
resultados;

Or. en
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Alteração 758
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Assegurar que a recolha e a gestão de 
dados científicos, ambientais, económicos 
e sociais são efetuadas de forma 
sistemática, regular e harmonizada.

Or. es

Alteração 759
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 760
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Manter o equilíbrio territorial com a 
política marítima integrada (PMI);

Or. es
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Alteração 761
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assegurar a manutenção da pesca 
costeira artesanal e as atividades 
tradicionais de apanha do marisco, em 
virtude da sua importância como fator de 
fixação da população das áreas costeiras, 
de geração de riqueza e de preservação de 
modelos sustentáveis de exploração;

Or. es

Alteração 762
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Criar condições propícias para a 
realização do rendimento máximo 
sustentável, definindo, para cada unidade 
populacional em que tal seja possível, um 
objetivo específico, com base em critérios 
ambientais e socioeconómicos;

Or. fr

Alteração 763
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assegurar a criação de zonas de 
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recuperação de unidades populacionais 
de peixes

Or. en

Alteração 764
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover a investigação e o 
desenvolvimento, bem como a cooperação 
científica e técnica no setor;

Or. es

Alteração 765
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Considerar a pesca e a aquicultura 
como componentes integrantes da política 
marítima integrada;

Or. es

Alteração 766
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assegurar que todas as espécies 
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exploradas comercialmente sejam geridas
através de limites de capturas e/ou do 
esforço de pesca.

Or. en

Justificação

Todas as pescarias devem ser submetidas a controlos em relação à taxa de exploração, quer 
por TAC ou esforço. Atualmente, 686 espécies (82% de todas as espécies capturadas) são 
exploradas e comercializadas na União Europeia sem limites de capturas, representando 
31% do volume capturado total da frota da UE e 36% do valor económico total das capturas 
desembarcadas em portos da UE.

Alteração 767
Linda McAvan, Ulrike Rodust

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assegurar que todas as espécies 
exploradas comercialmente sejam geridas 
através de limites de capturas e/ou do 
esforço de pesca,

Or. en

Justificação

Todas as pescarias devem ser submetidas a controlos em relação à taxa de exploração, quer 
por TAC ou esforço. Atualmente, 686 espécies (82% de todas as espécies capturadas) são 
exploradas e comercializadas na União Europeia sem limites de capturas, representando 
31% do volume capturado total da frota da UE e 36% do valor económico total das capturas 
desembarcadas em portos da UE.

Alteração 768
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 769
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover a utilização de artes e 
práticas de pesca com baixo impacto 
ambiental.

Or. en

Alteração 770
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assegurar a equiparação dos 
requisitos estabelecidos para os produtos 
provenientes de países terceiros com os 
aplicáveis aos da UE;

Or. es



PE491.358v01-00 114/172 AM\905826PT.doc

PT

Alteração 771
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Incentivar a promoção do emprego e 
o desenvolvimento dos recursos humanos 
no sentido de obter um nível de emprego 
elevado e duradouro e de combater a 
exclusão;

Or. fr

Alteração 772
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Encorajar a promoção do emprego 
digno que respeite escrupulosamente as 
normas laborais a nível europeu e 
internacional, a melhoria das condições 
de vida e de trabalho, uma adequada 
proteção social, o diálogo social, a luta 
contra a exclusão social e a igualdade de 
género.

Or. es

Alteração 773
Carmen Fraga Estévez

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

(f-B) Avançar para o estabelecimento de 
um mercado único para os produtos da 
pesca, mediante uma harmonização 
efetiva das normas internas e da 
adequada equiparação dos critérios e 
requisitos estabelecidos para as 
importações de países terceiros com os 
existentes para os produzidos na União;

Or. es

Alteração 774
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 3 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Incentivar a promoção do emprego e 
o desenvolvimento dos recursos humanos 
no sentido de obter um nível de emprego 
elevado e duradouro e de combater a 
exclusão;

Or. fr

Alteração 775
Linda McAvan, Ulrike Rodust

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

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Promover a utilização de artes e 
práticas de pesca com baixo impacto 
ambiental.

Or. en
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Alteração 776
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Assinar e celebrar acordos de pesca 
com países terceiros;

Or. es

Alteração 777
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-C) Assegurar a coerência entre as 
políticas da pesca e as restantes políticas 
da União;

Or. es

Alteração 778
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-D) Lutar contra o dumping;

Or. es
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Alteração 779
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-E) Assegurar a segurança dos navios e 
dos tripulantes que exerçam a sua 
atividade em países terceiros no âmbito de 
acordos subscritos pela UE e que são 
afetados pelo problema da pirataria;

Or. es

Alteração 780
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-F) Modernizar a frota a fim de 
melhorar a segurança, a eficiência 
energética, a inovação tecnológica e a 
qualidade e rastreabilidade da pesca.

Or. es

Alteração 781
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

A definição dos instrumentos próprios ao 
apoio de uma gestão ecossistémica das 
pescas com base em planos de gestão 
plurianuais.
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Or. en

Alteração 782
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

Em função das considerações atrás 
mencionadas, a Política Comum das 
Pescas procura na medida do possível:
(a) criar condições que contribuam para 
assegurar um nível de vida adequado às 
populações que dependem das atividades 
de pesca;
(b) atender aos interesses dos 
consumidores;
(c) desenvolver técnicas que melhorem o 
bem-estar animal, incluindo a 
minimização do sofrimento animal 
desnecessário, quer a nível da pesca, quer 
da aquicultura.

Or. en

Alteração 783
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa). 

Or. en
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Alteração 784
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local;

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis regional, 
nacional e local;

Or. es

Justificação

Posto que um dos objetivos da reforma é a regionalização, interpreta-se como devendo ser 
esta a ordem de prioridade das competências.

Alteração 785
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local;

(a) Definição clara das responsabilidades 
atribuídas à União e daquelas 
correspondentes aos Estados-Membros, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade aos níveis nacional, 
regional e local; (ver regulamento OCM).

Or. es

Alteração 786
Antolín Sánchez Presedo

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

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local;

(a) Definição clara das responsabilidades 
atribuídas à União e reconhecimento das 
responsabilidades atribuídas às 
autoridades nacionais, regionais e locais 
dos Estados-Membros, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade;

Or. es

Alteração 787
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local;

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local respeitando as disposições 
constitucionais de cada Estado-Membro;

Or. en

Alteração 788
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local;

(a) Definição clara das responsabilidades 
ao nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, para ser conseguida uma 
gestão de proximidade descentralizada, 
que tenha em conta a realidade e as 
particularidades de cada país, de cada 
zona de pesca, de cada frota e de cada 
recurso haliêutico;
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Or. pt

Alteração 789
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Instituição de regras claras e 
simples ao nível apropriado, através da 
utilização de uma abordagem ascendente 
aumentando, assim, o cumprimento das 
regras;

Or. en

Alteração 790
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A necessidade de adotar uma 
abordagem descentralizada e 
regionalizada em relação à gestão das 
pescas;

Or. en

Alteração 791
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Reconhecimento da natureza 
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geográfica e das características especiais 
de cada tipo de atividade de pesca;

Or. el

Alteração 792
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis, tendo em conta a necessidade 
de efetuar as oportunas adaptações;

Or. es

Justificação

Deve estabelecer-se uma ligação entre os pareceres científicos e a realidade das pescarias, o 
que pode implicar que devam prever-se critérios de implementação gradual aquando da 
elaboração das medidas.

Alteração 793
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis, e os respetivos estudos de 
impacto socioeconómico, tendo em conta 
a necessidade de efetuar as oportunas 
adaptações;
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Or. es

Alteração 794
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis, após consulta do Comité 
Científico, Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP);

Or. fr

Alteração 795
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis, e os respetivos estudos de 
impacto socioeconómico, tendo em conta 
a necessidade de efetuar as oportunas 
adaptações;

Or. es

Alteração 796
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis e estabelecimento de uma 
implementação gradual para devoluções e 
rendimento máximo sustentável;

Or. es

Alteração 797
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de possibilidades de 
pesca e de outras medidas conformes aos 
melhores pareceres científicos disponíveis;

Or. en

Alteração 798
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis, consentâneas com a 
abordagem da precaução;

Or. en

Alteração 799
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 800
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma perspetiva a longo prazo; (c) Uma perspetiva a longo prazo 
garantida por meios financeiros 
suficientes, a fim de apoiar todas as 
medidas de reforma;

Or. en

Alteração 801
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reconhecimento das especificidades 
das diferentes zonas mediante uma 
abordagem regionalizada;

Or. es

Justificação

Cumpre introduzir nos critérios de governança a nova abordagem de uma PCP 
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regionalizada.

Alteração 802
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 803
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

d) Ampla participação das partes 
interessadas, nomeadamente dos 
conselhos consultivos, em todas as fases 
desde a conceção das medidas até à sua 
execução;

Or. fr

Alteração 804
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

d) Ampla participação das partes 
interessadas, em particular através dos 
conselhos consultivos regionais, em todas 
as fases desde a conceção das medidas até 
à sua execução;

Or. fr

Alteração 805
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

(d) Ampla participação das partes 
interessadas e um diálogo e cooperação 
mais estreitas com os Conselhos 
Consultivos Regionais (CCR) em todas as 
fases desde a conceção das medidas até à 
sua execução;

Or. en

Alteração 806
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

(d) Ampla e adequada participação das 
partes interessadas nas diferentes fases,
desde a conceção das medidas até à sua 
execução, controlo e avaliação;

Or. es
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Alteração 807
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

(d) Participação das partes interessadas em 
todas as fases desde a conceção das 
medidas até à sua execução;

Or. en

Justificação

O adjetivo "ampla" pode ser interpretado em sentido lato, sendo que, no contexto do presente 
artigo, apenas se deveria aplicar a partes interessadas.

Alteração 808
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

(d) Ampla cogestão das partes interessadas 
em todas as fases desde a conceção das 
medidas até à sua execução;

Or. es

Alteração 809
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

Ampla participação das partes interessadas 
em todas as fases, desde a conceção das 
medidas até à sua execução, e acesso 
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imediato aos resultados das mesmas;

Or. el

Alteração 810
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

d) Ampla participação das partes 
interessadas, em particular através dos 
conselhos consultivos regionais, em todas 
as fases desde a conceção das medidas até 
à sua execução;

Or. fr

Alteração 811
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Gestão adaptável em tempo real;

Or. en

Alteração 812
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Transparência e respeito dos 
direitos de informação e acesso à justiça 
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dos cidadãos;

Or. es

Alteração 813
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Responsabilidade principal do Estado 
de pavilhão;

Suprimido

Or. es

Alteração 814
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Responsabilidade principal do Estado 
de pavilhão;

Suprimido

Or. es

Alteração 815
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es
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Justificação

A necessária coerência entre as políticas da União foi já estabelecida no n.°4 do artigo 2.°.

Alteração 816
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência com as demais políticas da 
União.

Or. es

Alteração 817
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União, 
em particular com as políticas ambiental e 
de gestão das pescas em vigor a nível da 
UE e a nível internacional, garantindo ao 
mesmo tempo a coerência das políticas em 
prol do desenvolvimento;

Or. en

Alteração 818
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência com as demais políticas da 
União e, quando for caso disso, 
correspondência entre as dimensões 
interna e externa da política comum das 
pescas.

Or. es

Alteração 819
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e a obrigação no domínio do 
ambiente, do desenvolvimento e de outras 
políticas da União.

Or. en

Alteração 820
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência com a política marítima 
integrada, com a política de coesão 
económica, social e territorial e com 
outras políticas da União.

Or. es
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Alteração 821
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União, 
em particular com as políticas no domínio 
do ambiente e do desenvolvimento.

Or. en

Alteração 822
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Acesso público a informações sobre 
o ambiente, nos termos da Diretiva 
2003/4/CE.

Or. en

Alteração 823
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Reconhecimento das especificidades 
regionais que caracterizam as diferentes 
pescarias da UE.

Or. en



PE491.358v01-00 134/172 AM\905826PT.doc

PT

Alteração 824
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Desenvolvimento das atribuições dos 
Comités Consultivos.

Or. es

Alteração 825
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A capacidade dos Estados-Membros
para gerirem as suas próprias pescarias 
cooperando entre si numa base regional.

Or. en

Alteração 826
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Uma abordagem descentralizada em 
relação aos princípios da boa governação.

Or. en
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Justificação

É essencial que seja adotada uma abordagem descentralizada no quadro da PCP reformada 
para permitir que questões específicas e precisas sejam tratadas ao nível apropriado nos 
termos dos Tratados.  A atual abordagem ascendente não é apropriada no contexto de uma 
PCP eficaz.

Alteração 827
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Transparência e acesso à 
informação, em conformidade com a 
Convenção de Aarhus, incluindo no que 
respeita à dimensão externa.

Or. en

Alteração 828
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Paridade entre as dimensões interna 
e externa da PCP para que as normas e 
mecanismos de execução e controlo 
aplicadas a nível interno também o sejam 
a nível externo; 

Or. el

Alteração 829
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Consideração pelas particularidades 
regionais mediante uma abordagem 
regionalizada.

Or. es

Alteração 830
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(f -B) Os Estados-Membros asseguram 
que todas as pessoas singulares e coletivas 
com um interesse suficiente no processo 
decisório ambiental relacionado com a 
Política Comum das Pescas tenham um 
efetivo direito de revisão. Estas pessoas 
têm acesso a um tribunal ou a outro 
organismo público independente e 
imparcial com competência para rever a 
legalidade processual e material das 
decisões, atos ou omissões da autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 831
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Colaboração das organizações de 
produtores.
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Or. es

Alteração 832
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

– «águas comunitárias»: as águas sob a 
soberania ou jurisdição dos 
Estados-Membros, com exceção das águas
adjacentes aos territórios constantes do 
anexo II do Tratado;

– «águas comunitárias»: as águas e os 
fundos marinhos sob a soberania ou 
jurisdição dos Estados-Membros, com 
exceção daqueles que sejam adjacentes aos 
territórios constantes do anexo II do 
Tratado;

Or. en

Justificação

Visa incluir espécies sésseis.

Alteração 833
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– «recursos biológicos marinhos»: as 
espécies aquáticas marinhas, vivas, 
disponíveis e acessíveis, incluindo as 
espécies anádromas e catádromas, durante 
todos os estádios do seu ciclo de vida;

– «recursos biológicos aquáticos»: as 
espécies aquáticas, vivas, disponíveis e 
acessíveis, incluindo as espécies 
anádromas e catádromas, durante todos os 
estádios do seu ciclo de vida;

Or. es

Alteração 834
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– «recursos biológicos marinhos»: as 
espécies aquáticas marinhas, vivas, 
disponíveis e acessíveis, incluindo as 
espécies anádromas e catádromas, durante 
todos os estádios do seu ciclo de vida;

– «recursos biológicos marinhos»: as 
espécies marinhas, vivas, disponíveis e 
acessíveis, incluindo as espécies 
anádromas e catádromas, durante todos os 
estádios do seu ciclo de vida;

Or. pt

Alteração 835
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– «recursos biológicos de água doce»: as 
espécies aquáticas de água doce, vivas, 
disponíveis e acessíveis;

– «recursos biológicos de água doce»: as 
espécies aquáticas de água doce, vivas, 
disponíveis e acessíveis, durante todos os 
estádios do seu ciclo de vida;

Or. pt

Alteração 836
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– «navio de pesca»: qualquer navio 
equipado para a pesca comercial de 
recursos biológicos marinhos;

– «navio de pesca»: qualquer navio de 
qualquer dimensão utilizado ou destinado 
a ser utilizado para fins de exploração 
comercial de recursos haliêuticos, 
incluindo os navios de apoio, os navios de 
transformação do pescado, os navios que 
participem em transbordos e os navios de 
transporte equipados para o transporte de 
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produtos da pesca, à exceção dos navios 
porta-contentores;

Or. en

Alteração 837
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– «navio de pesca»: qualquer navio 
equipado para a pesca comercial de 
recursos biológicos marinhos;

– «navio de pesca»: qualquer navio 
equipado para a pesca comercial de 
recursos biológicos marinhos e atividades 
conexas;

Or. en

Alteração 838
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "navio aquícola": qualquer navio 
utilizado pela empresa aquícola para se 
deslocar no seu local de exploração no 
mar e proceder às diversas operações de 
criação e de manutenção nas zonas de 
criação e para transbordar os produtos 
recolhidos das instalações em terra para 
as zonas de produção;

Or. fr

Justificação

Esta definição é necessária, já que a aquicultura utiliza navios para efetuar as deslocações 
para as zonas de produção, sem que tais navios sejam utilizados para a pesca e a recolha 
propriamente ditas do recurso selvagem. Estes navios não devem ser abrangidos pela 
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definição dos navios ditos "de pesca".

Alteração 839
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "Entrada na frota de pesca": o registo 
de um navio de pesca no ficheiro dos 
navios de pesca de um Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 840
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

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

- «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser continuamente extraída de uma 
unidade populacional, em função de 
fatores ambientais, sociais e económicos 
pertinentes, sem afetar o processo 
reprodutivo dos peixes;

Or. fr

Justificação

A definição da FAO é semelhante à contida no glossário da FAO. Realça que se trata de um
conceito teórico e de um volume que depende das condições ambientais existentes.

Alteração 841
Carmen Fraga Estévez



AM\905826PT.doc 141/172 PE491.358v01-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima média de capturas de 
equilíbrio que pode ser obtida de uma 
unidade populacional, de um recurso 
biológico marinho, ou de uma pescaria 
mista, em relação à totalidade das 
capturas de todas as espécies em 
conjunto;

Or. en

Justificação

Uma vez que o MSY constitui um conceito científico, a definição deve ser mais exata. Terá 
também de ter em conta a especificidade das pescarias mistas.

Alteração 842
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «rendimento máximo sustentável», a 
captura média de equilíbrio que pode 
obter-se na exploração de uma 
determinada unidade populacional ou  
recurso biológico marinho ou, no caso 
das pescarias mistas, da totalidade das 
espécies tomadas em conjunto;

Or. es

Alteração 843
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 6
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Texto da Comissão Alteração

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

- «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode
ser continuamente extraída (em média) de 
uma unidade populacional, em condições 
ambientais normais e sem afetar o 
processo de reprodução;

Or. fr

Alteração 844
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

«rendimento máximo sustentável»: o 
rendimento máximo que pode ser 
indefinidamente obtido de uma unidade 
populacional sem prejudicar a capacidade 
de reprodução dessa população nem 
provocar o seu colapso, reportando-se ao 
FMSY e ao SSBMSY;

Or. en

Alteração 845
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «rendimento máximo sustentável», a 
captura média de equilíbrio que pode 
obter-se de forma continuada e 
indefinidamente na exploração de uma 
determinada unidade populacional ou  
recurso biológico aquático ou, no caso 
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das pescarias mistas, da totalidade das 
espécies tomadas em conjunto sem afetar
negativamente a sua reprodução;

Or. es

Alteração 846
Iliana Malinova Iotova

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

Texto da Comissão Alteração

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

6. «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima anual de capturas que 
pode ser contínua e indefinidamente obtida 
de uma unidade populacional sem o risco 
de esgotamento das unidades 
populacionais e de forma a assegurar a 
recuperação das unidades populacionais 
já esgotadas;

Or. bg

Alteração 847
Diane Dodds

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

Texto da Comissão Alteração

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

«rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser contínua e indefinidamente obtida de 
uma unidade populacional, sem afetar 
negativamente a reprodução da unidade 
populacional e reconhecendo as 
flutuações naturais das unidades e as 
dinâmicas entre unidades; 

Or. en
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Alteração 848
Pat the Cope Gallagher

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode
ser obtida de uma unidade populacional 
com um mínimo de riscos para a 
sustentabilidade das unidades;

Or. en

Justificação

No contexto de um risco mínimo para a sustentabilidade das unidades, "indefinidamente" 
constitui uma descrição vaga e destituída de sentido.

Alteração 849
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 850
Maria do Céu Patrão Neves

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



AM\905826PT.doc 145/172 PE491.358v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 851
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 852
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

6. «rendimento máximo sustentável»: a 6. – «rendimento máximo sustentável»: a 
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quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional;

quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional em certas condições 
ambientais e sem afetar 
significativamente o processo de 
reprodução;

Or. el

Alteração 853
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

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

- «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode
ser continuamente extraída (em média) de 
uma unidade populacional, em condições 
ambientais normais e sem afetar o 
processo de reprodução;

Or. fr

Alteração 854
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

"valores de substituição": quando não 
pode ser determinado o rendimento 
máximo sustentável, aplicam-se as 
metodologias estabelecidas na parte B, 
3.1. e 3.2., da Decisão 2010/477/UE da 
Comissão relativa aos critérios e às 
normas metodológicas de avaliação do 
bom estado ambiental das águas 
marinhas para a Diretiva Quadro de 
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Estratégia Marinha (Diretiva 
2008/56/CE), para determinar 
aproximações representativas;

Or. en

Alteração 855
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

–  "rendimento ótimo sustentável", o 
melhor rendimento sustentável tendo em 
conta os interesses conjuntos da indústria 
da pesca, da política de conservação e da 
administração gestora.

Or. es

Alteração 856
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 857
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 858
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 859
Carmen Fraga Estévez

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



AM\905826PT.doc 149/172 PE491.358v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma gestão das 
pescarias baseada na definição de 
indicadores de referência em matéria de 
conservação através de métodos 
científicos que tenham em conta a 
incerteza e as ações a empreender se estes 
valores forem excedidos;

Or. en

Justificação

A proposta original parece constituir um parecer e não uma definição. É necessário que a 
definição aluda à dimensão científica.

Alteração 860
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas», gestão das pescarias 
mediante o estabelecimento de limites de
conservação fixados em função de 
critérios científicos, que tenham em conta
as incertezas existentes e que estabeleçam 
as ações a adotar caso esses limites sejam 
excedidos;

Or. es

Alteração 861
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

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

- «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem tal que 
não dê azo a que a falta de informações 
científicas adequadas sirva de justificação 
para protelar ou para não adotar medidas 
de gestão destinadas a conservar as 
espécies-alvo, assim como as espécies 
associadas ou dependentes, as espécies 
não-alvo e o meio em que evoluem; O 
recurso a esta abordagem deve depender 
da relação entre os custos sociais e 
económicos e os benefícios ambientais 
esperados;

Or. fr

Alteração 862
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 863
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas», gestão das pescarias 
mediante o estabelecimento de cenários e
limites de conservação fixados segundo 
critérios científicos, que tenham em conta 
as incertezas existentes e que motivem as 
medidas de gestão destinadas a conservar 
ou a prevenir os danos nas espécies-alvo, 
assim como as espécies associadas ou 
dependentes, as espécies não-alvo e o meio 
em que evoluem;

Or. es

Alteração 864
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A "abordagem de precaução em matéria de gestão das pescas" tem de ter em conta dados 
científicos inadequados, tendo também de ser consentânea com o senso comum e dados não 
científicos, embora válidos, obtidos de outras fontes como sejam pescadores experientes.  A 
nova definição da abordagem de precaução é mais apropriada e mais clara.

Alteração 865
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 866
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem tal que 
não dê azo a que a falta de informações 
científicas adequadas sirva de justificação 
para protelar ou para não adotar medidas 
de gestão destinadas a conservar as 

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem de 
acordo com a qual o processo decisório 
implique uma maior prudência, tendo em 
conta fatores de incerteza, nomeadamente 
quando a informação não é fiável ou é 
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espécies-alvo, assim como as espécies 
associadas ou dependentes, as espécies 
não-alvo e o meio em que evoluem;

inadequada e que não dê azo a que a falta 
de informações científicas adequadas sirva 
de justificação para protelar ou para não 
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar as espécies-alvo, assim como as 
espécies associadas ou dependentes, as 
espécies não-alvo e o meio em que 
evoluem;

Or. en

Alteração 867
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas», a gestão de ecossistemas e 
habitats naturais levada a cabo para 
satisfazer as necessidades humanas 
mediante a utilização dos recursos 
naturais, mantendo-se tanto a riqueza 
biológica como os processos ecológicos 
necessários para assegurar a composição, 
estrutura e função dos habitats dos 
ecossistemas afetados, tendo como 
objetivo a consecução do desenvolvimento 
sustentável nas suas três dimensões, a 
saber, a proteção do ambiente, a justiça e 
a coesão sociais e a prosperidade 
económica;

Or. es

Alteração 868
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 8
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Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma gestão de ecossistemas e de 
habitats naturais para responder aos 
requisitos humanos em termos de 
exploração de recursos naturais, 
preservando a riqueza biológica e os 
processos ecológicos necessários para 
manter a composição, a estrutura e a 
função dos habitats ou ecossistemas em 
causa;

Or. en

Justificação

Trata-se de integrar a definição constante da Convenção sobre Diversidade Biológica da 
ONU de 1992.

Alteração 869
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

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

- «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são múltiplas e elevadas, 
sem comprometer as oportunidades das 
gerações futuras de desfrutarem da gama 
completa das vantagens oferecidas pelos
ecossistemas marinhos. A abordagem 
ecossistémica das pescas procura refletir o 
resultado da interação entre componentes 
bióticos, abióticos e humanos, dentro dos 
limites do conhecimento e das incertezas 
existentes;

Or. fr
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Alteração 870
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 871
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas», orientação para que os 
ecossistemas cujos recursos naturais 
contribuem, através da pesca, para 
satisfazer as necessidades humanas,
vejam preservada a sua diversidade 
biológica e a composição, estrutura e 
função dos habitats afetados;

Or. es
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Alteração 872
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são elevadas e, ao mesmo 
tempo, assegure que os impactos diretos e 
indiretos das atividades humanas, 
incluindo das operações de pesca nos 
ecossistemas marinhos, são evitados ou 
minimizados e, se possível, eliminados, e 
não prejudicam o funcionamento, 
diversidade e integridade futuros desses 
ecossistemas; As populações haliêuticas 
são mantidas a níveis ecologicamente 
viáveis, a diversidade biológica é 
preservada e as funções do ecossistema 
são mantidas a níveis aceitáveis.

Or. en

Justificação

A abordagem ecossistémica deve considerar os impactos diretos e indiretos das atividades 
humanas e assegurar que as populações de peixes sejam mantidas a níveis ecologicamente 
viáveis, a diversidade biológica seja preservada e as funções do ecossistema sejam mantidas.

Alteração 873
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

indiretos das operações de pesca nos 
ecossistemas marinhos são reduzidos;

Or. en

Justificação

A presente definição é demasiado ambiciosa em relação a políticas e ações futuras que não 
são ainda conhecidas.

Alteração 874
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 875
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

- «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 

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

aquáticos vivos são múltiplas e elevadas, 
sem comprometer as oportunidades das 
gerações futuras de desfrutarem da gama 
completa das vantagens oferecidas pelos
ecossistemas marinhos. A abordagem 
ecossistémica das pescas procura refletir o 
resultado da interação entre componentes 
bióticos, abióticos e humanos, dentro dos 
limites do conhecimento e das incertezas 
existentes;

Or. fr

Alteração 876
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que o 
processo decisório tenha em conta os 
impactos das operações de pesca, das 
outras atividades humanas e dos fatores 
ambientais nas populações-alvo e em 
todas as outras espécies que pertençam ao 
mesmo ecossistema ou estejam associadas 
ou sejam dependentes de populações-alvo, 
assegurando que a pressão coletiva destas 
atividades é mantida a níveis compatíveis 
com a consecução de um bom estado 
ambiental;

Or. en

Alteração 877
Kriton Arsenis

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

"exploração sustentável": a exploração 
de uma unidade populacional ou de um 
grupo de populações de um modo que 
permita restabelecer ou manter as 
unidades populacionais de peixes acima 
de níveis capazes de produzir o 
rendimento máximo sustentável e lograr 
uma distribuição saudável da população 
por idade e tamanho sem provocar um 
impacto negativo nos ecossistemas 
marinhos;

Or. en

Alteração 878
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

– «taxa de mortalidade por pesca»: a 
proporção das capturas de uma unidade 
populacional efetuadas durante um dado 
período em relação à unidade 
populacional média disponível durante o 
referido período;

– «taxa de mortalidade por pesca», taxa a 
que os indivíduos ou a biomassa estão a 
ser removidos da unidade populacional 
mediante operações de pesca;

Or. es

Alteração 879
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

– «taxa de mortalidade por pesca»: a 
proporção das capturas de uma unidade 

– «taxa de mortalidade por pesca»: a taxa 
a que os indivíduos ou a biomassa são 
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populacional efetuadas durante um dado 
período em relação à unidade 
populacional média disponível durante o 
referido período;

removidos das unidades populacionais 
pelas operações de pesca;

Or. en

Justificação

É proposta uma definição mais técnica que inclui a mortalidade causada por artes de pesca 
perdidas (pesca fantasma).

Alteração 880
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

– «taxa de mortalidade por pesca»: a 
proporção das capturas de uma unidade 
populacional efetuadas durante um dado 
período em relação à unidade 
populacional média disponível durante o 
referido período;

– «taxa de mortalidade por pesca», taxa a 
que os indivíduos ou a biomassa estão a 
ser removidos da unidade populacional 
mediante operações de pesca;

Or. es

Alteração 881
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 10

Texto da Comissão Alteração

– «unidade populacional»: um recurso 
biológico marinho com características 
bem definidas que evolui numa 
determinada zona de gestão;

«unidade populacional»: um recurso 
biológico marinho que evolui numa 
determinada zona de gestão;

Or. es
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Alteração 882
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 10

Texto da Comissão Alteração

– «unidade populacional»: um recurso 
biológico marinho com características 
bem definidas que evolui numa 
determinada zona de gestão;

– «unidade populacional»: um recurso 
biológico marinho que evolui numa 
determinada zona de gestão;

Or. en

Justificação

Não é correto mencionar as características distintivas, na medida em que, por vezes, as 
unidades populacionais só se diferenciam pela sua área geográfica de distribuição e gestão e 
não pelas características biológicas.

Alteração 883
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 10

Texto da Comissão Alteração

– «unidade populacional»: um recurso 
biológico marinho com características 
bem definidas que evolui numa 
determinada zona de gestão;

«unidade populacional»: um recurso 
biológico marinho que evolui numa 
determinada zona de gestão;

Or. es

Alteração 884
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 11
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 885
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «limite de capturas»: o limite 
quantitativo das capturas de uma unidade 
populacional ou de um grupo de unidades 
populacionais num dado período,
independentemente de serem capturadas 
de forma intencional ou acidental.

Or. en

Alteração 886
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «limite de capturas»: o limite 
quantitativo das capturas de uma unidade 
populacional ou de um grupo de unidades 
populacionais sujeitas a uma obrigação 
de desembarque, num dado período, e o 
limite quantitativo dos desembarques de 
uma unidade populacional ou de um grupo 
de unidades populacionais num dado 
período para as quais não exista 
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obrigação de desembarque;

Or. en

Alteração 887
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os limites de captura devem basear-se em todas as espécies capturadas e não apenas nas 
desembarcadas.

Alteração 888
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– "capturas indesejadas": capturas de 
espécies de um tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação ou ao tamanho mínimo de 
desembarque, ou de espécies proibidas ou 
de espécies sujeitas a limites de captura 
para as quais o Estado-Membro e/ou um 
pescador não dispõe ou já não dispõe de 
uma quota;

Or. en
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Alteração 889
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

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

- «ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 
de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas para definir um nível 
aceitável de risco biológico de 
deterioração da capacidade reprodutiva 
das unidades populacionais;

Or. fr

Alteração 890
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «ponto de referência de conservação», 
qualquer dos valores estimados para uma 
unidade populacional mediante 
procedimentos científicos, que podem 
referir-se à biomassa de reprodutores ou à
mortalidade por pesca e que, se 
ultrapassados, desencadeiam alarme e 
ativam o processo de recuperação da 
unidade populacional;

Or. es

Alteração 891
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

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

– «ponto de referência de conservação»: os 
valores estimados de uma unidade 
populacional por processos científicos, 
que podem reportar-se à biomassa da 
população reprodutora (SSB) ou à taxa de 
mortalidade por pesca (F), e que, uma vez 
excedidos, fazem soar o alarme e ativam o 
processo de recuperação de uma unidade;

Or. en

Justificação

É proposta uma definição mais técnica a fim de evitar incertezas (exemplos).

Alteração 892
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 893
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 12
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Texto da Comissão Alteração

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

«ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 
de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas, por exemplo em relação 
ao MSY ou à melhor aproximação de 
substituição equivalente, refletindo uma 
distribuição saudável da população por 
idade e tamanho; a taxa de mortalidade 
por pesca que gere o rendimento máximo 
sustentável deverá ser considerada uma 
norma mínima para os pontos de 
referência limite, em conformidade com o 
Acordo das Nações Unidas sobre 
populações de peixes de 1995;

Or. en

Alteração 894
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «ponto de referência de conservação», 
qualquer dos valores ou limiares 
estimados para uma unidade 
populacional mediante procedimentos 
científicos, que podem referir-se à 
biomassa de reprodutores ou à
mortalidade por pesca e que, se 
ultrapassados, desencadeiam alarme e 
ativam o processo de recuperação ou de 
proteção da unidade populacional;

Or. es

Alteração 895
Anna Rosbach



AM\905826PT.doc 167/172 PE491.358v01-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «ponto de referência limite»: os valores 
dos parâmetros das unidades populacionais 
que fixam um ponto de referência limite a 
nível biológico para a fixação de 
possibilidades de pesca que corresponde 
ao rendimento máximo sustentável, 
adaptado em função da imposição de um 
valor-tampão de precaução que aumenta 
à medida que aumenta a incerteza 
científica;

Or. en

Justificação

O rendimento máximo sustentável deve ser entendido como o ponto de referência limite; com 
efeito, visar o MSY enquanto meta não deixará qualquer margem para erro e pode significar 
o colapso das unidades populacionais. As alterações da relatora reconhecem que os pontos 
de referência deverão ser vistos como limites e não objetivos, embora não estabeleçam a 
associação crucial segundo a qual o MSY dever constituir o ponto de referência limite.

Alteração 896
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– " biomassa limite (Blim)": o nível de 
biomassa da população reprodutora 
abaixo do qual se considera que o 
recrutamento é afetado ou as dinâmicas 
da unidade são desconhecidas;

Or. en

Justificação

Alteração necessária para clarificar a nova definição de "unidade populacional dentro de 
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limites biológicos de segurança".

Alteração 897
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 5 – n.º 1 – travessão 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "Nível de referência associado ao 
rendimento máximo sustentável": os 
valores dos parâmetros relativos às 
unidades populacionais (como a biomassa 
ou a taxa de mortalidade por pesca) 
utilizados para fixar objetivos de gestão 
específicos para a mortalidade das 
unidades populacionais das espécies 
exploradas e capazes de permitir que as 
existências de cada unidade se 
mantenham estáveis e sustentáveis. Estes 
valores de referência devem ser 
explicitamente definidos antes da 
definição de quaisquer objetivos 
associados ao rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 898
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– "taxa de mortalidade limite por pesca 
(Flim)": a taxa de mortalidade por pesca 
que se considera ser conducente a um 
colapso da unidade, se for mantida a 
longo prazo;

Or. en
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Justificação

Alteração necessária para clarificar a nova definição de "unidade populacional dentro de 
limites biológicos de segurança".

Alteração 899
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– "limites biológicos de segurança": 
probabilidade elevada de a biomassa da 
população reprodutora estimada em 
relação a uma unidade populacional no 
termo do ano precedente ser superior a 
Blim, e de a taxa de mortalidade por pesca 
estimada para o mesmo ano ser inferior a 
Flim;

Or. en

Justificação

Uma vez que este conceito será usado em todo o relatório, é necessário introduzir a definição 
neste ponto do texto.

Alteração 900
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 901
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 902
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 903
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «salvaguarda»: uma medida de precaução 
destinada a prevenir a ocorrência de um 
evento indesejável;
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Or. pt

Alteração 904
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

«medida de precaução»: uma medida que 
contempla o princípio da precaução 
referido no artigo 191.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, do Tratado, e que compreende, 
entre outras: medidas de conservação, 
medidas técnicas e medidas relacionadas 
com a exploração sustentável das 
unidades populacionais; de acordo com a 
definição estabelecida no artigo 6.º do 
Acordo da Nações Unidas de 1995 sobre 
populações de peixes, quando a 
informação científica é incerta, duvidosa 
ou inadequada, impõe-se maior cautela, e 
a falta de informação científica adequada 
não pode servir de justificação para 
protelar ou para não adotar medidas de 
gestão destinadas a conservar as espécies-
alvo, assim como as espécies associadas 
ou dependentes, as espécies não-alvo e o 
meio em que evoluem;

Or. en

Alteração 905
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

– «medidas técnicas»: as medidas que 
regulamentam a composição, por espécies 
e por tamanhos, das capturas e os impactos 

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

nas componentes dos ecossistemas 
resultantes das atividades de pesca;

Or. es

Alteração 906
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


