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Alteração 907
Antolín Sánchez Presedo

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 relativas 
ao tempo autorizado para a pesca, às 
condições de acesso às zonas de pesca e 
ao uso das artes de pesca que 
regulamentam a composição, por espécies 
e por tamanhos, das capturas e os impactos 
nas componentes dos ecossistemas 
resultantes das atividades de pesca;

Or. es

Alteração 908
Maria do Céu Patrão Neves

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 
resultantes das atividades de pesca, 
estabelecendo condições para a utilização e
características das artes de pesca e 
restrições temporais ou espaciais do 
acesso às zonas de pesca;

Or. pt

Alteração 909
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
relacionadas com todas as disposições que 
regulamentam o tipo e o local das 
atividades de pesca, bem como o tamanho 
mínimo do peixe capturado;

Or. el

Alteração 910
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «zona de pesca protegida», zona 
aquática delimitada geograficamente em 
que é proibida ou limitada, de forma 
temporária ou permanente, a totalidade 
ou parte das atividades de pesca ou de 
aquicultura com o objetivo de favorecer a 
conservação e recuperação dos recursos 
aquáticos vivos ou a proteção dos 
ecossistemas marinhos;

Or. es

Alteração 911
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– «pequenas espécies pelágicas: sarda, 
arenque, carapau, verdinho, pimpim, 
biqueirão, argentinas, sardinelas;

Or. en

Alteração 912
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «zona de pesca protegida: uma zona 
marinha delimitada geograficamente em 
que são geridas todas ou determinadas 
atividades de pesca, a fim de melhorar a 
exploração e a conservação dos recursos 
aquáticos vivos ou a proteção dos 
ecossistemas marinhos;

Or. en

Alteração 913
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «habitats essenciais de pesca», habitats 
aquáticos que devem ser protegidos devido 
à importância do seu papel para a 
satisfação das necessidades ecológicas e 
biológicas vitais para determinadas 
espécies piscícolas;

Or. es
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Alteração 914
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «grandes espécies pelágicas: 
atum-rabilho, espadarte, atum-voador, 
atum-patudo, atum albacora, outros 
espadins e veleiros;

Or. en

Alteração 915
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «reserva de pesca», espaço geográfico, 
nas águas territoriais de um Estado-
Membro, claramente delimitado e 
sinalizado, em que são proibidas todas as 
atividades de pesca;

Or. es

Alteração 916
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «espécies para fins industriais: capelim, 
galeota, faneca da Noruega;
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Or. en

Alteração 917
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 15

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
capturas e/ou de esforço de pesca, e as 
condições associadas no plano funcional 
que são necessárias para o quantificar a um 
certo nível;

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
capturas ou de esforço de pesca, e as 
condições associadas no plano funcional 
que são necessárias para o quantificar a um 
certo nível;

Or. en

Justificação

A possibilidade de pesca deve ser quantificada em termos de capturas ou de esforço de pesca.

Alteração 918
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 15

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
capturas e/ou de esforço de pesca, e as 
condições associadas no plano funcional 
que são necessárias para o quantificar a 
um certo nível;

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
limitação de capturas e/ou de limitação de 
capturas desembarcadas e/ou de limitação 
do esforço de pesca para uma dada zona 
de gestão;

Or. fr

Alteração 919
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 15 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
capturas e/ou de esforço de pesca, e as 
condições associadas no plano funcional 
que são necessárias para o quantificar a um 
certo nível;

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado para uma determinada 
unidade populacional ou pescaria, 
expresso em termos de capturas e/ou de 
esforço de pesca, e as condições associadas 
no plano funcional que são necessárias 
para o quantificar a um certo nível;

Or. es

Alteração 920
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 15

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
capturas e/ou de esforço de pesca, e as 
condições associadas no plano funcional 
que são necessárias para o quantificar a 
um certo nível;

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado de uma determinada 
unidade populacional, expresso em termos 
de capturas;

Or. en

Alteração 921
Chris Davies

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «direitos de utilização territorial para a 
pesca» ou «TURF»: uma concessão de 
pesca constituída por direitos exclusivos e 
revogáveis de pesca numa zona específica 
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que são atribuídos por um 
Estado-Membro a um pescador ou a um 
grupo de titulares elegíveis; 

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de TURF para as medidas transitórias a favor do Mediterrâneo.

Alteração 922
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de 
pesca atribuídas a um Estado-Membro, 
ou estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/200634, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 
pesca transferíveis;

Suprimido

Or. fr

Alteração 923
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de 
pesca atribuídas a um Estado-Membro, 

Suprimido
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ou estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/200634, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 
pesca transferíveis;

Or. fr

Alteração 924
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de
pesca atribuídas a um Estado-Membro, 
ou estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/200634, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 
pesca transferíveis;

Suprimido

Or. fr

Alteração 925
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, que o 
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estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/200634, que o 
titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

__________________
34 JO L 409 de 30.12.2006, p. 11.

Or. es

Alteração 926
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/20063434, que 
o titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro que o 
titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

__________________
34 JO L 409 de 30.12.2006, p. 11.

Or. en

Justificação

As concessões de pesca transferíveis só devem ser associadas a espécies com limites de 
captura.
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Alteração 927
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 
pesca transferíveis;

– «concessões de pesca»: os direitos
exclusivos e revogáveis de utilização, que 
podem ser detidos individualmente ou 
agrupados para utilização coletiva por 
titulares elegíveis, de uma parte específica 
das possibilidades de pesca atribuídas a um 
Estado-Membro ou de uma unidade 
populacional numa zona geográfica 
especificada na qual tenham sido 
estabelecidos objetivos quantificáveis num 
plano de gestão aprovado em 
conformidade com o artigo 18.º ou o 
artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 
1967/2006 (2) ou estabelecidos num plano 
plurianual nos termos dos artigos 9.º a 
11.º.

Or. en

Alteração 928
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/200634, que o 
titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos exclusivos e revogáveis de 
utilização de uma parte específica das 
possibilidades de pesca atribuídas a um 
Estado-Membro que o titular pode 
transferir para outros titulares elegíveis de 
tais concessões de pesca transferíveis;
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Or. es

Alteração 929
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 
pesca transferíveis;

«concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos concedidos por um Estado-
Membro e revogáveis que conferem a 
uma pessoa singular ou coletiva a 
competência, a autoridade ou os direitos
de utilização de uma parte específica das 
possibilidades de pesca atribuídas a um 
Estado-Membro, ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados por um Estado-
Membro em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006;

Or. it

Alteração 930
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro; 
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pesca transferíveis;

Or. el

Alteração 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/200634, que o 
titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro que o 
titular pode transferir para outros titulares 
elegíveis de tais concessões de pesca 
transferíveis;

Or. es

Alteração 932
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de concessões de pesca 
transferíveis num Estado-Membro com 
base na proporção de possibilidades de 
pesca pertencentes a esse Estado-
Membro;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Na sequência da supressão dos artigos 27.º a 33.º do regulamento, esta definição deixa de ter 
pertinência. Convém que o artigo 5.º tenha em conta esta supressão.

Alteração 933
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de concessões de pesca 
transferíveis num Estado-Membro com 
base na proporção de possibilidades de 
pesca pertencentes a esse Estado-
Membro;

Suprimido

Or. fr

Alteração 934
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidades de pesca individuais»: as
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de concessões de pesca 
transferíveis num Estado-Membro com 
base na proporção de possibilidades de 
pesca pertencentes a esse 
Estado-Membro;

– «possibilidades de pesca individuais»: a 
atribuição anual por um Estado-Membro 
de quaisquer possibilidades de pesca 
pertencentes a esse Estado-Membro. Um 
Estado-Membro só pode atribuir 
possibilidades de pesca individuais ao 
proprietário de um navio de pesca que 
arvore o pavilhão desse Estado-Membro 
ou a pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio;

Or. en
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Alteração 935
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas
aos titulares de concessões de pesca 
transferíveis num Estado-Membro com 
base na proporção de possibilidades de 
pesca pertencentes a esse Estado-Membro;

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais possíveis de 
atribuir aos titulares de concessões de 
pesca transferíveis num Estado-Membro 
com base na proporção de possibilidades 
de pesca pertencentes a esse 
Estado-Membro;

Or. pt

Alteração 936
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de concessões de pesca 
transferíveis num Estado-Membro com 
base na proporção de possibilidades de 
pesca pertencentes a esse Estado-Membro;

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de uma licença de pesca num 
Estado-Membro com base na proporção de 
possibilidades de pesca pertencentes a esse 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 937
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 19
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Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho; relativamente a determinados 
tipos de atividade de pesca, o Conselho 
pode definir a capacidade, utilizando, por 
exemplo, o número e a dimensão das artes 
de pesca do navio;

Or. es

Alteração 938
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/8635 do 
Conselho. Relativamente a determinados 
tipos de atividade de pesca, a capacidade 
pode ser definida pelo Conselho em 
termos, por exemplo, de número e/ou de 
dimensões das artes de pesca do navio;

Or. en

Justificação

Visa precisar a definição.

Alteração 939
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 19

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

– «capacidade de pesca»: a capacidade de 
um navio de capturar peixe. Os 
indicadores que podem ser utilizados para 
quantificar a capacidade de pesca são as 
características do navio, incluindo a 
arqueação de um navio em GT (arqueação 
bruta), a sua potência em kW (quilowatts), 
como definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho [1], as artes e técnicas de pesca 
que emprega e o número de dias 
dedicados à pesca;

[1] JO L 274 de 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Alteração 940
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

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

Or. fr

Alteração 941
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 19

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

«capacidade de pesca»: a arqueação de um 
navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho; relativamente a determinados 
tipos de atividade de pesca, o Conselho 
pode definir a capacidade, utilizando, por 
exemplo, o número e a dimensão das artes 
de pesca do navio;

Or. es

Alteração 942
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 943
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 19
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Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta), a sua 
potência em kW (quilowatts) e o seu tipo 
de arte, como definidos, respetivamente,
nos artigos 4.º e 5.º e no anexo XI do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho, a quantidade de artes de pesca 
utilizadas e qualquer outro parâmetro que 
afete a sua capacidade de captura de 
peixe;

Or. en

Alteração 944
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

– «capacidade de pesca»: a capacidade de 
um navio de capturar peixe. Os 
indicadores que podem ser utilizados para 
quantificar a capacidade de pesca são as 
características do navio, incluindo a 
arqueação de um navio em GT (arqueação 
bruta) e a sua potência em kW
(quilowatts), como definidas nos artigos 4.º 
e 5.º do Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho, as artes e técnicas de pesca que 
emprega e o número de dias dedicados à 
pesca;

Or. en

Alteração 945
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– «capacidades de vida»: os espaços a 
bordo exclusivamente destinados à vida e 
ao repouso dos homens e das mulheres 
que trabalham a bordo;

Or. fr

Alteração 946
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 20

Texto da Comissão Alteração

– «aquicultura»: a criação ou cultura de 
organismos aquáticos que aplica técnicas 
concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção
dos organismos em causa, os quais 
pertencem a uma pessoa singular ou 
coletiva durante toda a fase de criação e 
de cultura, até à sua colheita inclusive;

– «aquicultura»: a cultura de organismos 
aquáticos em áreas continentais ou 
costeiras, que implica, por um lado, a 
intervenção no processo de criação para 
melhorar a produção e, por outro lado, a 
propriedade individual ou empresarial das 
unidades populacionais cultivadas (DO 
mexilhão);

Or. es

Alteração 947
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 20

Texto da Comissão Alteração

– «aquicultura»: a criação ou cultura de 
organismos aquáticos que aplica técnicas 
concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção 
dos organismos em causa, os quais 
pertencem a uma pessoa singular ou 
coletiva durante toda a fase de criação e 

– «aquicultura»: a criação ou cultura de 
organismos aquáticos que aplica técnicas 
concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção 
dos organismos em causa;
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de cultura, até à sua colheita inclusive;

Or. en

Justificação

A atividade não pode ser definida pela propriedade. Além disso, a anterior definição exclui a 
reconstituição artificial das unidades populacionais e as culturas em mar aberto.

Alteração 948
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 20

Texto da Comissão Alteração

– «aquicultura»: a criação ou cultura de
organismos aquáticos que aplica técnicas 
concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção 
dos organismos em causa, os quais 
pertencem a uma pessoa singular ou 
coletiva durante toda a fase de criação e 
de cultura, até à sua colheita inclusive;

– «aquicultura»: a cultura de organismos 
aquáticos em áreas continentais ou 
costeiras, que implica a intervenção no 
processo de criação para melhorar a 
produção e tem como resultado a 
propriedade individual ou empresarial das 
unidades populacionais cultivadas;

Or. es

Alteração 949
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 20

Texto da Comissão Alteração

– «aquicultura»: a criação ou cultura de 
organismos aquáticos que aplica técnicas 
concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção 
dos organismos em causa, os quais
pertencem a uma pessoa singular ou 
coletiva durante toda a fase de criação e de 
cultura, até à sua colheita inclusive;

– «aquicultura»: a criação ou cultura de 
organismos aquáticos que aplica técnicas 
concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção 
dos organismos em causa, os quais 
pertencem a uma pessoa singular ou 
coletiva durante toda a fase de criação e de 
cultura, até à sua colheita inclusive,
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estabelecendo uma distinção entre 
"aquicultura extensiva e aquicultura 
industrial ou intensiva";

Or. es

Alteração 950
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 21

Texto da Comissão Alteração

– «licença de pesca»: uma licença na 
aceção que lhe é dada no artigo 4.º, ponto 
9, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009;

– «licença de pesca»: um documento 
oficial que permite ao seu titular, em 
conformidade com a legislação nacional, 
utilizar uma capacidade de pesca 
determinada para a exploração comercial 
de recursos aquáticos vivos e que estipula 
os requisitos mínimos em matéria de 
identificação, características técnicas e 
equipamento de um navio de pesca 
comunitário;

Or. es

Alteração 951
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 21

Texto da Comissão Alteração

– «licença de pesca»: uma licença na 
aceção que lhe é dada no artigo 4.º, ponto 
9, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009;

– «licença de pesca»: um documento 
oficial que permite ao seu titular, em 
conformidade com a legislação nacional, 
utilizar uma capacidade de pesca 
determinada para a exploração comercial 
de recursos aquáticos vivos e que estipula 
os requisitos mínimos em matéria de 
identificação, características técnicas e 
equipamento de um navio de pesca 
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comunitário;

Or. es

Alteração 952
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 22

Texto da Comissão Alteração

– «autorização de pesca»: uma autorização 
na aceção que lhe é dada no artigo 4.º, 
ponto 10, do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009;

– «autorização de pesca»: uma autorização 
para pescar emitida para um navio de 
pesca comunitário, para além da licença 
de pesca, que lhe permite realizar 
atividades de pesca específicas durante 
um período determinado, numa zona 
determinada ou para uma pescaria 
determinada, em certas condições 
concretas;

Or. es

Alteração 953
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 22

Texto da Comissão Alteração

– «autorização de pesca»: uma autorização 
na aceção que lhe é dada no artigo 4.º, 
ponto 10, do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009;

– «autorização de pesca»: uma autorização 
para pescar emitida para um navio de 
pesca comunitário, para além da licença 
de pesca, que lhe permite realizar 
atividades de pesca específicas durante 
um período determinado, numa zona 
determinada ou para uma pescaria 
determinada, em certas condições 
concretas;

Or. es
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Alteração 954
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23

Texto da Comissão Alteração

– «pesca»: a recolha ou captura de 
organismos aquáticos que vivem no seu 
meio natural ou a utilização intencional 
de qualquer meio que permita essa 
recolha ou captura;

– «atividade da pesca»: a procura de 
peixe, a largagem, calagem, arrasto ou 
alagem de uma arte da pesca, a colocação 
das capturas a bordo, o transbordo, a 
manutenção a bordo, o processamento a 
bordo, transferência, o enjaulamento, a 
engorda e o desembarque de peixes e de 
outros produtos da pesca;

Or. es

Alteração 955
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23

Texto da Comissão Alteração

– «pesca»: a recolha ou captura de 
organismos aquáticos que vivem no seu 
meio natural ou a utilização intencional de 
qualquer meio que permita essa recolha ou 
captura;

– «pesca»: a recolha ou captura de 
organismos aquáticos que vivem no seu 
meio natural, quer seja intencional ou 
não, ou a utilização intencional de 
qualquer meio que permita essa recolha ou 
captura;

Or. en

Alteração 956
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23



PE491.359v01-00 26/183 AM\905828PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

– «pesca»: a recolha ou captura de 
organismos aquáticos que vivem no seu 
meio natural ou a utilização intencional 
de qualquer meio que permita essa 
recolha ou captura;

– a procura de peixe, a largagem, 
calagem, arrasto ou alagem de uma arte 
da pesca, a colocação das capturas a 
bordo, o transbordo, a manutenção a 
bordo, o processamento a bordo, 
transferência, o enjaulamento, a engorda 
e o desembarque de peixes e de outros 
produtos da pesca;

Or. es

Alteração 957
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23

Texto da Comissão Alteração

– «pesca»: a recolha ou captura de 
organismos aquáticos que vivem no seu 
meio natural ou a utilização intencional de 
qualquer meio que permita essa recolha ou 
captura;

– «pesca»: a recolha ou captura de 
organismos aquáticos que vivem no seu 
meio natural ou a utilização intencional de 
qualquer técnica que permita essa recolha 
ou captura;

Or. pt

Alteração 958
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «pescador profissional»: qualquer 
pessoa que exerça uma atividade de pesca 
com fins comerciais, reconhecida pelo 
Estado-Membro em causa, a bordo de um 
navio de pesca, ou que exerça uma 
atividade de recolha profissional não 
embarcada de organismos marinhos, 
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reconhecida pelo Estado-Membro em 
causa; 

Or. fr

Justificação

A pesca a partir da costa deve ser igualmente tida em conta na definição de pescador, pois 
representa milhares de empresários individuais.

Alteração 959
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "Pesca costeira ou artesanal": pesca em 
navios de até 15 metros de comprimento 
que apresente produtos particularmente 
frescos e que revele respeito pelo 
ambiente e pela tradição artesanal, 
enraizada e dependente do ponto de vista 
socioeconómico do meio local e com 
participação familiar tanto na 
propriedade como na atividade, e que se 
caracterize também pela utilização de 
artes que respeitem o ambiente.
Ou em navios de maior dimensão que 
usem modalidades de pesca respeitadoras 
do ambiente em termos de seletividade e 
reduzido impacto no meio, como acontece 
no Mar Cantábrico na pesca com anzol 
com isco vivo e na pesca ao corrico de 
atum-rabilho e atum-voador do norte.

Or. es

Alteração 960
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- "pesca artesanal": a atividade de 
recolha de organismos aquáticos vivos no 
seu meio natural, ou a utilização 
intencional de meios que permitam tal 
recolha ou captura, na costa ou em zonas 
de pesca contíguas continentais ou 
marítimas, por navios de pesca de 
comprimento inferior a 15 metros, geridos 
de forma autónoma ou por empresas 
familiares, que utilizem artes de pesca 
seletivas e cuja duração de saída para 
pesca não exceda as 36 horas;

Or. es

Alteração 961
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «pesca em águas interiores»: a pesca 
efetuada com fins comerciais por navios 
que operam exclusivamente em águas 
interiores ou por outros engenhos 
utilizados na pesca no gelo;

Or. fr

Alteração 962
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 27

Texto da Comissão Alteração

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
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investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas;

investigação na análise científica de dados 
no setor das pescas;

Or. es

Alteração 963
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 27

Texto da Comissão Alteração

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas;

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas e inscrita 
numa lista de organismos acreditados;

Or. fr

Alteração 964
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 27

Texto da Comissão Alteração

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas;

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade de investigação ou um 
organismo de gestão com um interesse na 
análise científica de dados no setor das 
pescas;

Or. en

Alteração 965
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 27
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Texto da Comissão Alteração

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas;

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação na análise científica de dados 
no setor das pescas;

Or. es

Alteração 966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 27

Texto da Comissão Alteração

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas;

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade de investigação ou gestão 
com um interesse na análise científica de 
dados do setor das pescas;

Or. pt

Alteração 967
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 28

Texto da Comissão Alteração

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar;

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
pescar;

Or. es

Alteração 968
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 28

Texto da Comissão Alteração

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar;

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
pescar durante um período de tempo 
determinado;

Or. es

Alteração 969
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 28

Texto da Comissão Alteração

28. «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar; 

28. «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar, mantendo a taxa de exploração 
global conforme com o objetivo de 
restabelecimento das populações das 
espécies exploradas e mantendo estas 
populações acima dos níveis suscetíveis de 
produzir o rendimento máximo 
sustentável;

Or. bg

Alteração 970
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 28
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Texto da Comissão Alteração

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar;

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar, nos termos do artigo 62.º da 
Convenção UNCLOS, com base nas 
obrigações previstas no artigo 61.º da 
mesma convenção;

Or. en

Alteração 971
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 29

Texto da Comissão Alteração

– «produtos da aquicultura»: os organismos 
aquáticos, em todos os estádios do seu 
ciclo de vida, que resultam de qualquer 
atividade aquícola;

– «produtos da aquicultura»: os organismos 
aquáticos, em todos os estádios do seu 
ciclo de vida, que resultam de qualquer 
atividade aquícola estabelecendo uma 
distinção entre "aquicultura extensiva e 
aquicultura industrial ou intensiva";

Or. es

Alteração 972
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 30

Texto da Comissão Alteração

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido, incluindo machos e 
fêmeas, bem como peixes vivíparos;

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido;
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Or. es

Alteração 973
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 30

Texto da Comissão Alteração

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido, incluindo machos e 
fêmeas, bem como peixes vivíparos;

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido;

Or. en

Justificação

Formulação mais rigorosa do ponto de vista científico.

Alteração 974
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 30

Texto da Comissão Alteração

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido, incluindo machos e 
fêmeas, bem como peixes vivíparos;

– «biomassa da população reprodutora»:
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que tem suficiente 
maturidade para se reproduzir num 
momento definido;

Or. es

Alteração 975
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 30
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Texto da Comissão Alteração

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido, incluindo machos e 
fêmeas, bem como peixes vivíparos;

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido, incluindo indivíduos de 
ambos os sexos e independentemente do 
seu modo de reprodução;

Or. pt

Alteração 976
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31

Texto da Comissão Alteração

– «pescarias mistas»: as pescarias em que 
estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem capturadas 
pela arte de pesca; 

– «pescarias mistas»: as pescarias que 
exploram simultaneamente várias 
unidades populacionais comerciais;

Or. fr

Justificação

A definição proposta pela Comissão não é clara e permitiria considerar como pescarias 
mistas todas as pescarias existentes, razão pela qual deve ser limitada.

Alteração 977
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31

Texto da Comissão Alteração

– «pescarias mistas»: as pescarias em que 
estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem capturadas 
pela arte de pesca;

– «pescarias mistas», as pescarias em que 
está presente na zona de pesca mais de 
uma espécie e em que estas são suscetíveis
de serem capturadas ao mesmo tempo;
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Or. es

Alteração 978
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31

Texto da Comissão Alteração

– «pescarias mistas»: as pescarias em que 
estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem capturadas
pela arte de pesca;

– «pescarias mistas»: as pescarias em que 
estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem capturadas
ao mesmo tempo;

Or. en

Alteração 979
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31

Texto da Comissão Alteração

– «pescarias mistas»: as pescarias em que 
estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem capturadas 
pela arte de pesca; 

– «pescarias mistas»: as pescarias em que 
estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem 
simultaneamente capturadas pela arte de 
pesca;

Or. fr

Alteração 980
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31

Texto da Comissão Alteração

– «pescarias mistas»: as pescarias em que – «pescarias mistas», as pescarias em que 
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estão presentes na zona de pesca várias 
espécies suscetíveis de serem capturadas 
pela arte de pesca;

está presente na zona de pesca mais de 
uma espécie e em que estas são suscetíveis
de serem capturadas ao mesmo tempo;

Or. es

Alteração 981
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «pesca costeira e artesanal», a atividade 
de pesca profissional, enraizada no meio 
local, praticada em zonas marítimas 
próximas da costa, altamente seletiva, 
levada a cabo em saídas para pesca de 
curta duração e com regresso diário ao 
porto, que se caracteriza pela frescura dos 
seus produtos e que, além disso, respeita o 
ambiente e a tradição artesanal. Acresce 
que esta atividade apresenta uma elevada 
dependência socioeconómica dos portos e 
tem um caráter de microempresa ou de 
empresa familiar, tanto em matéria de 
propriedade como de atividade. A presente 
definição deve incluir a apanha de 
marisco e a pesca a pé de determinadas 
espécies;

Or. es

Alteração 982
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «pesca costeira e artesanal», a atividade
de pesca profissional, altamente seletiva 
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ou com navios de comprimento inferior a 
15 metros, levada a cabo em saídas para 
pesca de duração não superior a vinte e 
quatro horas, que se caracteriza pela 
frescura dos seus produtos e por se 
exercer através de uma microempresa ou 
uma empresa familiar. Pode igualmente 
incluir a aquicultura natural e de 
pequena escala que inclui a apanha do 
marisco tradicional a pé ou a bordo;

Or. es

Alteração 983
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «sobrecapacidade estrutural de pesca»: 
o número de navios de pesca em 
determinada pescaria ou métier que não 
sejam economicamente viáveis em função 
dos recursos haliêuticos disponíveis;

Or. en

Justificação

A sobrecapacidade estrutural de pesca não é definida na proposta. É essencial abordar a 
questão da sobrecapacidade nas frotas europeias para que seja convenientemente definida, 
tal como recomenda o relatório do Tribunal de Contas Europeu de novembro de 2011. A 
definição da sobrecapacidade em termos de arqueação bruta (GT) e quilowatts (kW) não dá 
uma resposta adequada ao problema da sobrecapacidade, que é mais de natureza económica 
do que uma questão de capacidade tradicionalmente definida (GT/kW).

Alteração 984
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 985
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a recursos ou águas desse Estado em troca 
de uma compensação financeira da União, 
ou para efeitos de obter acesso recíproco a 
recursos ou águas através da troca de 
possibilidades de pesca entre a União e o 
país terceiro;

Or. en

Justificação

Aditamento necessário para abranger os "acordos do Norte".

Alteração 986
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 987
Iliana Malinova Iotova

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

Texto da Comissão Alteração

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

32. «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a uma parte do excedente de capturas 
admissíveis em troca de uma compensação 
financeira da União.

Or. bg

Alteração 988
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

– «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a recursos ou águas desse Estado que 
visem restabelecer ou manter as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
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produzir o rendimento máximo 
sustentável, em troca de uma compensação 
financeira da União;

Or. en

Alteração 989
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

– «capturas indesejadas»: as capturas de 
espécies não comercializáveis ou de 
indivíduos de espécies comercializáveis 
que não respeitem as obrigações previstas 
nas disposições da legislação comunitária 
em matéria de pesca, que estabelecem as 
medidas técnicas, de controlo e de 
conservação. 

Or. fr

Alteração 990
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

– «pesca em pequena escala e pesca 
artesanal»: atividades de pesca levadas a 
cabo por navios cujo comprimento de fora 
a fora seja igual ou inferior a 15 metros 
e/ou que permaneçam menos de 24 horas 
no mar e vendam as suas capturas 
frescas, exceto os navios que pesquem 
com artes rebocadas;

Or. en
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Justificação

É necessário definir este conceito, visto que será utilizado ao longo do relatório.

Alteração 991
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

– «capturas indesejadas»: as capturas de 
espécies não comercializáveis ou de 
indivíduos de espécies comercializáveis 
que não respeitem as obrigações previstas 
nas disposições da legislação comunitária 
em matéria de pesca, que estabelecem as 
medidas técnicas, de controlo e de 
conservação. 

Or. fr

Alteração 992
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

– «espécies exploradas»: todas as espécies 
de recursos biológicos marinhos sujeitos a 
atividades de pesca; 

Or. en

Alteração 993
Antolín Sánchez Presedo

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

– «unidade populacional dentro de limites 
biológicos seguros», significa que é muito 
provável que a biomassa estimada de 
reprodutores para essa unidade 
populacional no final do último ano é 
superior a Blim e a taxa de mortalidade 
estimada por pesca para o último ano é 
menor que Flim.

Or. es

Alteração 994
Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

– «Turismo de pesca»: uma atividade 
complementar desenvolvida por 
pescadores profissionais, que consiste no 
embarque, nos navios de pesca, de 
pessoas que não fazem parte da 
tripulação, para fins turísticos, 
recreativos ou de estudo. Esta atividade 
pode incluir o fornecimento de refeições 
a bordo.

Or. it

Alteração 995
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável de 
pesca (Fmsy)»: o rendimento máximo 
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sustentável (MSY) definido pela taxa de 
mortalidade por pesca e não pela 
biomassa.

Or. en

Justificação

É importante que o MSY seja definido em termos de mortalidade por pesca e não de biomassa, 
uma vez que a mortalidade por pesca é uma medida mais adequada.

Alteração 996
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

– «Estado-Membro interessado»: um 
Estado-Membro
que tenha soberania ou jurisdição sobre 
águas com uma zona geográfica 
pertinente (e atividades de pesca e 
aquicultura levadas a cabo nessa zona); 
ou
cujo pavilhão seja arvorado por navios 
que empreendam atividades de pesca 
numa zona geográfica pertinente; ou
ao qual tenham sido concedidas 
possibilidades de pesca [relativamente a 
unidades populacionais] numa zona 
geográfica pertinente;

Or. en

Alteração 997
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

– «bom estado ambiental»: tal como 
definido na Diretiva 2008/56/CE, artigo 
9.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 998
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

– «pesca costeira litoral», a pesca 
realizada por navios que acedem a zonas 
de pesca locais, que aglutina o tecido 
social tradicional das comunidades 
pesqueiras, é gerida por PME e por 
empresas familiares, de geração em 
geração, que realiza saídas diárias para a 
pesca e não congela nem processa as suas 
capturas a bordo.

Or. es

Alteração 999
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

– «pescadores profissionais»: todas as 
pessoas que exercem uma atividade de 
pesca profissional, reconhecida pelo 
Estado-Membro em causa, a bordo de um 
navio de pesca, ou que exercem uma 
atividade de recolha profissional não 
embarcada de organismos marinhos, 
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reconhecida pelo Estado-Membro em 
causa. 

Or. fr

Alteração 1000
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1001
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: o número de 
navios em cada segmento da frota ou 
métier da frota europeia.

Or. en
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Justificação

A capacidade de pesca, como atualmente definida em termos de arqueação bruta e quilowatts, 
não dá uma resposta adequada ao problema da sobrecapacidade, pelo que é necessária uma 
nova definição baseada no número de navios.

Alteração 1002
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

– «terceira parte interessada»: qualquer 
Estado não-membro da UE
que tenha soberania ou jurisdição sobre 
águas com uma zona geográfica 
pertinente (e atividades de pesca e 
aquicultura levadas a cabo nessa zona); 
ou
cujo pavilhão seja arvorado por navios 
que empreendam atividades de pesca 
numa zona geográfica pertinente; ou
ao qual tenham sido concedidas 
possibilidades de pesca [relativamente a 
unidades populacionais] numa zona 
geográfica pertinente;

Or. en

Alteração 1003
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

– «gestão da aquicultura baseada nos 
ecossistemas»: uma abordagem que tenha 
em conta todas as pressões exercidas 
sobre os recursos aquáticos vivos, habitats 



AM\905828PT.doc 47/183 PE491.359v01-00

PT

e ecossistemas, e que garanta que as 
vantagens decorrentes da aquicultura 
sejam elevadas e, ao mesmo tempo, 
assegure que os impactos diretos e 
indiretos da aquicultura nos ecossistemas, 
incluindo a integridade da biodiversidade, 
dos habitats e dos ecossistemas, o 
equilíbrio do nível trófico e a 
variabilidade genética, sejam reduzidos;

Or. en

Alteração 1004
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

– «zona geográfica pertinente": uma zona 
marítima considerada como uma unidade 
para efeitos de classificação geográfica 
nas pescas, expressa por referência a uma 
subzona, divisão ou subdivisão da FAO, 
ou, se for esse o caso, uma região ou 
sub-região marinha nos termos da 
Diretiva 2008/56/CE, um retângulo 
estatístico do CIEM, uma zona sujeita a 
esforço de pesca, uma zona económica ou 
uma zona delimitada por coordenadas 
geográficas;

Or. en

Alteração 1005
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo económico 
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sustentável»: o nível de capturas que 
podem ser indefinidamente obtidas de 
uma unidade populacional de peixes que 
produza a maior diferença positiva entre 
as receitas totais e os custos totais da 
pesca;

Or. en

Alteração 1006
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

– «capturas acessórias»: a captura de 
qualquer organismo não-alvo, quer seja 
mantido a bordo e desembarcado ou 
devolvido ao mar;

Or. en

Alteração 1007
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

– «capturas»: quaisquer recursos 
biológicos marinhos capturados através 
da pesca;

Or. en

Alteração 1008
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 32-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «capturas indesejadas»: todas as 
capturas acessórias indesejadas por terem 
pouco ou nenhum valor comercial, 
possuírem uma dimensão inferior ao 
tamanho mínimo de desembarque ou 
pertencerem a uma espécie protegida;

Or. en

Alteração 1009
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

– «devoluções»: a parte da captura que é 
lançada ou devolvida ao mar;

Or. en

Alteração 1010
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 1011
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1012
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1013
Kriton Arsenis, Guido Milana



AM\905828PT.doc 51/183 PE491.359v01-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

– «pesca seletiva»: a capacidade de um 
método ou arte de pesca visar e capturar 
organismos por tamanho e por espécie 
durante a operação de pesca, permitindo 
que organismos não-alvo sejam evitados 
ou libertados incólumes;

Or. en

Alteração 1014
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5-A
Papel das mulheres na reforma

Dado o papel das mulheres em todos os 
aspetos do setor da pesca, deve encorajar-
se:
- a sua inclusão nos comités regionais, 
nos grupos de ação costeiros e nas 
organizações de produtores;
- um programa de reconhecimento do seu 
trabalho e das suas qualificações 
profissionais no setor, através da 
formação, prevendo para o efeito uma 
parte específica no Instrumento 
Financeiro;
- a adoção, por parte da Comissão e dos 
Estados-Membros, de medidas destinadas 
a garantir que as mulheres possam 
beneficiar do mesmo salário e de outros 
direitos sociais e económicos, incluindo
seguros que cubram os riscos a que estão 
expostas ao trabalhar neste setor;
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- o reconhecimento das suas patologias 
específicas como doenças profissionais;
- medidas sociais e ajudas para as 
trabalhadoras afetadas pela perda de 
emprego temporária em consequência de 
períodos de repouso biológico ou de 
perdas definitivas na sequência de 
demolição ou venda de navios ou de 
transferência de direitos.

Or. es

Alteração 1015
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os navios de pesca da União têm 
direitos de acesso iguais às águas e aos 
recursos em todas as águas da União, com 
exceção das referidas nos n.ºs 2 e 3, sob 
reserva das medidas adotadas ao abrigo da 
Parte III.

1. Os navios de pesca da União têm 
direitos de acesso às águas e aos recursos 
em todas as águas da União, com exceção 
das referidas nos n.ºs 2 e 3, sob reserva das 
medidas adotadas ao abrigo da Parte III.

Or. en

Alteração 1016
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os navios de pesca da União têm 
direitos de acesso iguais às águas e aos 
recursos em todas as águas da União, com 
exceção das referidas nos n.ºs 2 e 3, sob 
reserva das medidas adotadas ao abrigo da 
Parte III.

1. Os navios de pesca da União têm 
direitos de acesso iguais às águas e aos 
recursos em todas as águas da União, com 
exceção das referidas nos n.ºs 2 e 3, sob 
reserva das medidas adotadas ao abrigo da 
Parte III, nomeadamente no que diz 
respeito à aplicação de medidas 
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decorrentes da legislação ambiental da 
União que justifiquem a reserva de acesso 
a determinadas áreas biogeograficamente 
sensíveis.

Or. pt

Alteração 1017
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1018
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 1019
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 

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

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

Or. en

Alteração 1020
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 1021
Chris Davies, Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em zonas protegidas pela UE ou 
pelos Estados-Membros, incluindo zonas 
de conservação nos termos da Diretiva 
92/43/CEE, zonas de proteção especial 
nos termos da Diretiva 79/409/CEE e as 
zonas designadas no âmbito das 
convenções marítimas regionais, a pesca 
por navios de qualquer Estado-Membro 
deve ser proibida, a menos que possa ser 
demonstrado, através de uma avaliação 
prévia, que determinadas atividades de 
pesca não são prejudiciais para a 
conservação do sítio em causa.

Or. en

Justificação

As atividades de pesca em zonas protegidas devem ser proibidas, a menos que possa ser 
demonstrado que não são prejudiciais para a zona protegida em causa.

Alteração 1022
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 

3. Nas zonas económicas exclusivas de 
todas as regiões ultraperiféricas da União, 
os Estados-Membros em causa podem, de 
1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 
2022, restringir a pesca aos navios 
registados nos portos dessas regiões. Tais 
restrições não se aplicam aos navios de 
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ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão da delimitação 
exata da zona em causa e das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

Or. fr

Justificação

A zona protegida deve ser definida com exatidão pelo Estado-Membro em causa.

Alteração 1023
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, a partir de 1 de janeiro 
de 2013, restringir a pesca aos navios 
registados nos portos dessas ilhas. Tais 
restrições não se aplicam aos navios de 
pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

Or. en

Alteração 1024
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

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

Or. pt

Alteração 1025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem restringir a pesca aos 
navios registados nos portos dessas ilhas.
Tais restrições não se aplicam aos navios 
de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.
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Or. en

Alteração 1026
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, bem como nas suas 
zonas marítimas identificadas como 
biogeograficamente sensíveis, os 
Estados-Membros em causa podem, de 1 
de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 
2022, restringir a pesca aos navios 
registados nos portos dessas ilhas. Tais 
restrições não se aplicam aos navios de 
pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

Or. pt

Alteração 1027
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base e dos bancos de pesca e 
montes submarinos para além das 100 
milhas, nos Açores, na Madeira e nas 
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31 de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

ilhas Canárias, os Estados-Membros em 
causa podem, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. A manutenção de acesso aos navios 
de pesca da União que tradicionalmente 
exercem a pesca nessas águas fica 
condicionada à sustentabilidade dos 
recursos haliêuticos. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

Or. pt

Alteração 1028
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nas águas situadas nas zonas 
económicas exclusivas da Guadalupe, da 
Guiana, da Martinica e da Reunião, os 
Estados-Membros em causa podem, de 1 
de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 
2022, restringir a pesca aos navios 
registados nos portos dessas ilhas. Tais 
restrições não se aplicam aos navios de 
pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-
Membros informam a Comissão das 
restrições estabelecidas nos termos do 
presente número.

Or. fr

Alteração 1029
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O estatuto da atual zona sensível do 
ponto de vista biológico, tal como definida 
no Regulamento (CE) n.º 1954/2003 do 
Conselho, mantém-se na sua presente 
forma.

Or. en

Justificação

A zona sensível do ponto de vista biológico é extremamente importante para a gestão das 
unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e deve continuar a ser tratada como 
sempre foi até à data e de modo idêntico às zonas marinhas em torno dos Açores, da Madeira 
e das Ilhas Canárias.

Alteração 1030
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos termos do artigo 7.º, os 
Estados-Membros poderão adotar 
medidas especiais de conservação, em 
áreas devidamente identificadas incluídas 
nas zonas definidas nos números 2 e 3, de 
forma a preservar os recursos biológicos 
marinhos dos impactos negativos de 
certas atividades de pesca, sempre que se
considere que a integridade dos recursos 
ou das comunidades costeiras deles 
dependentes possam estar ameaçadas. 
Estas medidas poderão incluir o acesso 
exclusivo ou preferencial a determinados 
segmentos de frota e/ou artes de pesca. Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
das restrições estabelecidas nos termos do 
presente número, apresentando a 
correspondente fundamentação.
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Or. pt

Alteração 1031
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso sejam identificadas zonas 
particularmente sensíveis entre as 100 e 
as 200 milhas, poderão ser criadas novas 
com restrição de acesso, dada a 
vulnerabilidade destes ecossistemas 
oceânicos e a existência de espécies de 
interesse comercial.

Or. pt

Alteração 1032
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nas águas situadas nas zonas
económicas exclusivas da Guadalupe, da 
Guiana, da Martinica e da Reunião, os 
Estados-Membros em causa podem, de 1 
de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 
2022, restringir a pesca aos navios 
registados nos portos dessas ilhas. Tais 
restrições não se aplicam aos navios de 
pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-
Membros informam a Comissão das 
restrições estabelecidas nos termos do 
presente número.
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Or. fr

Alteração 1033
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As disposições que dão seguimento aos 
regimes previstos nos n.ºs 2 e 3 são 
adotadas antes de 31 de dezembro de 
2022.

Suprimido

Or. en

Alteração 1034
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte II– artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As disposições que dão seguimento aos 
regimes previstos nos n.ºs 2 e 3 são 
adotadas antes de 31 de dezembro de 
2022.

4. As disposições previstas nos n.ºs 2 e 3 
mantêm-se em vigor por tempo 
indeterminado.

Or. en

Alteração 1035
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As disposições que dão seguimento aos 
regimes previstos nos n.ºs 2 e 3 são 

4. As disposições que dão seguimento aos 
regimes previstos nos n.ºs 2, 3 e 3-A são 
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adotadas antes de 31 de dezembro de 2022. adotadas antes de 31 de dezembro de 2022.

Or. en

Justificação

Aditamento decorrente da nova alteração ao n.º 3.

Alteração 1036
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso de espécies de especial 
importância da região conhecida como 
"acantoamento de Shetland" que sejam 
biologicamente sensíveis em virtude das 
características da sua exploração, a pesca 
nesta região restringe-se aos navios que 
arvorem o pavilhão de Estados-Membros 
que, tradicionalmente, sempre tenham 
tido acesso à zona. 

Or. en

Justificação

As restrições na zona conhecida como "acantoamento de Shetland" estão em vigor desde o 
Regulamento PCP de 1983, e esta área continua a ser uma importante zona de desova, 
proporcionando ainda a comunidades frágeis os postos de trabalho de que tanto carecem. À 
luz da preocupação generalizada em relação à sobrepesca no quadro da atual PCP, não faz 
qualquer sentido eliminar as restrições em torno do acantoamento de Shetland, permitindo 
que mais navios tenham acesso à zona.

Alteração 1037
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6-A
Pesca costeira e artesanal e aquicultura 

em pequena escala
1. A pesca costeira e artesanal ou pesca 
em pequena escala, definida no artigo 5, 
será plenamente integrada na Política 
Comum das Pescas. A aquicultura em 
pequena escala no meio natural, a cargo 
de empresas unipessoais ou familiares e 
de microempresas, que inclui as 
atividades de apanha do marisco 
tradicional, fará igualmente parte da 
PCP.
2. A União contribuirá para a 
sustentabilidade da pesca costeira e 
artesanal e da aquicultura em pequena 
escala através das seguintes iniciativas:
a. Redução da carga burocrática, 
simplificação dos procedimentos 
administrativos e melhoria da 
flexibilidade dos seus sistemas de gestão.
b. Estabelecimento de um programa com 
uma dotação específica no Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP) a fim de abordar os 
problemas enfrentados pelos operadores 
de pequena escala, sem prejuízo da sua 
plena participação nos demais programas 
horizontais do setor.
c. Promoção das políticas de qualidade, 
introdução de um rótulo para a 
identificação dos seus produtos e 
valorização do pescado fresco de 
qualidade com a menção da data de 
captura e de desembarque.
d. Criação, no espaço marítimo 
assinalado no artigo 6 (2) do presente 
regulamento, de uma rede de "reservas de 
pesca" e de "zonas de pesca protegida" 
tendo em vista a conservação de recursos 
e a limitação e seleção do acesso aos 
mesmos para a pesca em pequena escala; 
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reserva de espaços para a aquicultura de 
pequena escala e para a apanha de 
marisco tradicional.
e. Proibição da transferência das 
possibilidades de pesca correspondentes à 
frota de pesca costeira e artesanal em 
pequena escala para outros operadores do 
setor.
f. Integração das atividades dos 
operadores de pequena escala noutros 
âmbitos, como as estratégias marinhas, as 
políticas relativas às zonas costeiras e ao 
ambiente, os programas de investigação e 
desenvolvimento e os diferentes Fundos 
Estruturais.
g. Promoção de medidas que incrementem 
a eficiência energética e contribuam para 
a luta contra as alterações climáticas.
h. Garantia de que os produtores e os 
produtos reúnam condições de segurança, 
qualidade e equidade equiparáveis ao 
resto do setor.
i. Promoção da formação e da cooperação 
dos operadores de pequena escala.
j. Sensibilização dos consumidores 
europeus para a elevada qualidade dos 
produtos da pesca e da aquicultura em 
pequena escala.

Or. es

Alteração 1038
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte III – título

Texto da Comissão Alteração

MEDIDAS EM MATÉRIA DE 
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 
BIOLÓGICOS MARINHOS

MEDIDAS EM MATÉRIA DE 
CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
BIOLÓGICOS MARINHOS
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Or. en

Justificação

A PCP deve abordar as questões da conservação e da sustentabilidade.

Alteração 1039
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – título

Texto da Comissão Alteração

TIPOS DE MEDIDAS MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO

Or. en

Alteração 1040
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo -7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -7.º
Medidas de conservação

A União adota medidas de conservação 
dos recursos marinhos biológicos, tal 
como enunciado nos artigos 7º e 8.º. Essas 
medidas são integradas nos planos de 
gestão plurianuais constantes dos artigos 
9.º a 11.º. 

Or. en

Alteração 1041
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos têm em conta 
os pareceres científicos, técnicos e 
económicos disponíveis, nomeadamente 
os relatórios elaborados pelo CCTEP, e os 
pareceres transmitidos pelos conselhos 
consultivos e podem contemplar:

Or. fr

Alteração 1042
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1043
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1044
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos são 
controladas e aplicadas pelos 
Estados-Membros e contemplam os 
seguintes elementos na totalidade ou em 
parte:

Or. en

Alteração 1045
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos, baseadas em 
relatórios científicos e adotadas na 
sequência da avaliação do seu impacto 
social e económico, podem contemplar:

Or. es

Alteração 1046
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

Suprimido
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Or. en

Alteração 1047
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(a) A definição de objetivos para a 
exploração sustentável das unidades 
populacionais, no âmbito da adoção de 
planos plurianuais ao abrigo dos artigos 9.º 
a 11.º;

Or. es

Justificação

Os planos plurianuais devem ser o instrumento principal para a gestão da pesca, pelo que a 
definição dos objetivos de exploração deve ser incluída nos referidos planos.

Alteração 1048
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(a) A adoção de planos plurianuais, e a 
correspondente definição de objetivos 
para a exploração sustentável das 
unidades populacionais, ao abrigo dos 
artigos 9.° a 11.°, e de medidas relativas à 
obrigação de desembarque de todas as 
capturas, em conformidade com o 
disposto no artigo 15.°;

Or. es
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Alteração 1049
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º, que devem 
definir objetivos para a exploração 
sustentável das unidades populacionais e 
incluir medidas técnicas e relativas à 
obrigação de desembarque de capturas 
para os alcançar;

Or. es

Alteração 1050
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Consecuencia de la enmienda a la letra a)

Alteração 1051
Dolores García-Hierro Caraballo

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

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

Suprimido

Or. es

Alteração 1052
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 1053
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1054
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1055
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

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

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais, em conformidade com os 
objetivos constantes do artigo 2.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1057
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) A fixação de objetivos, realistas e 
sempre que possível quantificados, para 
uma exploração sustentável das unidades 
populacionais;

Or. pt

Alteração 1058
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A adoção de medidas destinadas a 
contribuir para um bom estado ambiental, 
o mais tardar até 2020, tal como previsto 
na Diretiva 2008/56/CE, prevendo, em 
particular, que todas as unidades 
populacionais 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;
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Or. en

Alteração 1059
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1060
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

(b-C) A definição de zonas de 
recuperação de unidades populacionais 
de acordo com as disposições do 
regulamento;

Or. en

Alteração 1061
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

de caráter económico, destinadas a adaptar 
o número e/ou os tipos de navios de pesca 
às possibilidades de pesca disponíveis;

Or. pt

Alteração 1062
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1063
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) A adoção de medidas que, tendo em 
conta um esforço de pesca sustentável, 
adaptem o número e/ou os tipos de navios 
de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis;

Or. es

Alteração 1064
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) A adoção de medidas, com base em 
critérios científicos e em colaboração com 
as partes interessadas, destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis;

Or. el

Alteração 1065
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A adoção de medidas destinadas a 
restringir ou condicionar o exercício de 
certas atividades de pesca, incluindo o 
acesso exclusivo ou preferencial a 
determinados segmentos de frota e/ou 
artes de pesca;

Or. pt

Alteração 1066
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A adoção de medidas para satisfazer 
os requisitos previstos na legislação 
ambiental;

Or. en
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Alteração 1067
Peter van Dalen, Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1068
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de 
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto, para a melhoria dos 
conhecimentos sobre os recursos 
haliêuticos e para o incentivo à aplicação 
de medidas de proteção do ambiente;

Or. fr

Alteração 1069
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

o acesso preferencial às possibilidades de 
pesca e outras medidas de caráter 
económico, para a promoção de uma pesca 
mais seletiva;

Or. en

Alteração 1070
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de 
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto, como dias adicionais de 
permanência no mar ou quotas 
adicionais;

Or. en

Alteração 1071
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para a promoção de 
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto no ecossistema marinho e nos 
recursos haliêuticos;

Or. fr

Alteração 1072
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos para a 
promoção de métodos de pesca mais 
seletivos ou de pouco impacto, incluindo o 
acesso preferencial às possibilidades de 
pesca e incentivos de caráter económico;

Or. en

Justificação

O melhor incentivo à utilização de artes de pesca seletivas consiste na atribuição de uma 
quota mais elevada aos pescadores em causa.

Alteração 1073
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos, inclusivamente
de caráter económico, para a promoção de 
uma pesca mais seletiva ou de pouco 
impacto para que, gradualmente, se 
eliminem as rejeições e se minimizem as 
capturas indesejadas;

Or. pt

Alteração 1074
Ana Miranda

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

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

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

Or. es

Alteração 1075
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico, para reduzir as 
capturas indesejadas, em particular 
através da promoção de técnicas de pesca 
mais seletiva, e para melhorar ou para 
restabelecer o ecossistema, por exemplo 
através de uma pesca de pouco impacto;

Or. en

Alteração 1076
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1077
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1078
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 1079
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A criação de incentivos, inclusivamente 
de caráter económico ou ao nível do 
acesso preferencial ou exclusivo às águas, 
para a promoção de uma pesca mais 
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seletiva ou de pouco impacto;

Or. pt

Alteração 1080
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A eliminação gradual das 
devoluções caso a caso e tendo em conta 
os melhores pareceres científicos 
disponíveis;

Or. en

Alteração 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Eliminar gradualmente as rejeições, 
caso a caso e tendo em conta o melhor 
parecer científico;

Or. pt

Alteração 1082
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

(e) A fixação de possibilidades de pesca; (e) A fixação de possibilidades de pesca, 
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como previsto no artigo 16.°;

Or. es

Alteração 1083
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(e) A fixação de possibilidades de pesca; (e) A adoção de medidas em matéria de
fixação e atribuição de possibilidades de 
pesca;

Or. en

Alteração 1084
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1085
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. es

Alteração 1086
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O desembarque de todas as capturas não resolverá o problema das devoluções.  Em 
contrapartida, deveriam ser adotadas medidas para evitar e minimizar o fenómeno em função 
da pescaria de forma limitada no tempo e alicerçadas numa série de incentivos. 

Alteração 1087
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 1088
Alain Cadec

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

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

(g) A adoção de medidas que permitam 
reduzir de forma significativa as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais;

Or. fr

Justificação

Uma proibição total das devoluções e das capturas indesejadas não é compatível com a 
gestão dos recursos haliêuticos e a melhoria da segurança alimentar. Convém adotar 
medidas de redução das devoluções e das capturas indesejadas, que não comprometam a 
competitividade económica das empresas de pesca e permitam preservar os recursos 
biológicos.

Alteração 1089
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) A adoção de medidas em conformidade 
com o artigo 15.º do presente 
regulamento;

Or. es

Justificação

O caráter mais geral deste artigo não deve condicionar as medidas que sejam estabelecidas 
no âmbito do artigo 15.°.

Alteração 1090
Estelle Grelier

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

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

g) A adoção de medidas que permitam 
reduzir significativamente ou eliminar 
progressivamente as capturas indesejadas, 
sempre que tal seja possível tendo em 
conta as especificidades de cada pescaria;

Or. fr

Alteração 1091
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1092
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1093
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas, de acordo com os critérios 
adotados no presente regulamento;

Or. es

Alteração 1094
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas, sempre que possível tendo 
igualmente em conta as características 
específicas de cada ecossistema marinho;

Or. el

Alteração 1095
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) A adoção de medidas que permitam 
reduzir significativamente ou eliminar 
progressivamente as capturas indesejadas, 
sempre que tal seja possível tendo em 
conta as especificidades de cada pescaria;
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Or. fr

Alteração 1096
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A imposição de obrigações 
relativamente à recolha de dados, 
inclusive a recolha de dados sobre o 
estado dos recursos biológicos marinhos e 
do ecossistema marinho, e o impacto nos 
mesmos resultantes das atividades de 
pesca e da aquicultura;

Or. en

Alteração 1097
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A criação de uma rede europeia de 
"reservas de pesca" e de "zonas de pesca 
protegida";

Or. es

Alteração 1098
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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



PE491.359v01-00 90/183 AM\905828PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente cláusula não se afigura apropriada no contexto do artigo 7.º, devendo ser mudada 
para o artigo 11.º que se reporta ao conteúdo dos planos plurianuais.

Alteração 1099
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1100
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto 
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas que aumentem a seletividade 
ou minimizem o impacto das atividades de 
pesca no ambiente marinho.

Or. en
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Alteração 1101
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Outras medidas adequadas propostas por 
um Estado-Membro e aprovadas pela 
Comissão que satisfaçam os critérios 
relevantes.

Or. en

Alteração 1102
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas a adotar devem basear-se em 
relatórios científicos e socioeconómicos 
que o Comité Científico, Técnico e 
Económico da Pesca (CCTEP) deverá 
elaborar para o efeito.

Or. es

Alteração 1103
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no primeiro 
parágrafo são estabelecidas com base nos 
pareceres científicos, técnicos e 
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económicos disponíveis, nomeadamente 
os relatórios elaborados pelo Comité 
Científico, Técnico e Económico das 
Pescas (CCTEP), e à luz dos pareceres 
recebidos dos conselhos consultivos 
regionais em causa, em conformidade 
com as disposições pertinentes do Tratado 
e do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 1104
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1105
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1106
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Criação de zonas de recuperação de 

unidades populacionais
1. Os Estados-Membros criam, até 2020, 
áreas de recuperação de unidades 
populacionais, nas quais são proibidas 
todas ou certas atividades de pesca.
2. Os Estados-Membros estabelecem as 
áreas referidas no parágrafo 1 com base 
nos melhores científicos disponíveis em 
relação, por exemplo, a zonas de desova e 
de reprodução das unidades 
populacionais visadas por atividades de 
pesca a proibir e comunicam a criação 
destas áreas à Comissão.
3. Os navios de pesca em trânsito numa 
zona de recuperação de unidades 
populacionais devem assegurar que todas 
as artes transportadas a bordo utilizadas 
para a pesca das espécies às quais se 
aplica a área de recuperação estejam 
amarradas e arrumadas durante o 
trânsito.
4. Os Estados-Membros que tenham um 
interesse de pesca direto nas áreas 
afetadas pelas medidas referidas no 
parágrafo 1 cooperarão entre si nos 
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termos do artigo 21.º, parágrafo 1-A [1]. 
Qualquer um desses Estados-Membros 
pode solicitar que as medidas referidas no 
parágrafo 1 sejam adotadas pela 
Comissão.
5. Quando atuar com base no pedido 
referido no n.º 8, a Comissão receberá do 
Estado-Membro requerente e dos outros 
Estados-Membros com um interesse 
direto nas pescas todas as informações 
necessárias sobre as medidas requeridas, 
incluindo fundamentações, dados 
científicos e pormenores sobre a aplicação 
prática. A Comissão adota as medidas 
tendo em conta os pareceres científicos 
relevantes de que disponha.

Or. en

Justificação

Prohibited areas need to be established in accordance with the best scientific advice 
available for concrete areas, in relation to concrete fish species and/or fishing methods. 
Otherwise their conservation added value is questionable. Percentage targets to be achieved 
may not be compliant with such scientific advice and should thus be deleted. The date in 
paragraph 1 refers to the necessity of achieving good environmental status by 2020 as 
required by the Maritime Strategy Framework Directive. Many areas biologically important 
for fish stocks are found outside territorial waters, so the proposal should not be restricted to 
them. Focusing on territorial waters only would be a significant discrimination against small-
scale fisheries, which operates close to the coast. The text should contain a cooperation 
mechanism for directly affected Member States, based on regionalization and involving 
Commission legislation where necessary.

Alteração 1107
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Criação de zonas de recuperação de 

unidades populacionais de peixes
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1. Para garantir a inversão da tendência 
de colapso do setor da pesca e manter os 
recursos aquáticos vivos e os ecossistemas 
marinhos, e no quadro de uma 
abordagem de precaução, os 
Estados-Membros podem estabelecer uma 
rede coerente de zonas de recuperação de 
unidades populacionais em que sejam 
proibidas todas as atividades de pesca, 
incluindo zonas importantes para a 
produtividade da pesca, em particular 
zonas de desova, de reprodução e de 
alimentação das unidades populacionais.
2. Os Estados-Membros podem identificar 
e designar as zonas necessárias ao 
estabelecimento de uma rede coerente de 
zonas de recuperação de unidades 
populacionais das águas territoriais de 
cada Estado-Membro e comunicam à 
Comissão quais são essas zonas. A 
criação desta rede deverá ser efetuada de 
forma gradual.
3. A localização das zonas de recuperação 
de unidades populacionais pode ser 
modificada desde que justificada pelos 
melhores pareceres científicos 
disponíveis.
4. As medidas e decisões referidas nos n.ºs 
2 e 3 são comunicadas à Comissão, 
juntamente com as razões científicas, 
técnicas, sociais e jurídicas que as 
justificam, e são dadas a conhecer ao 
público.
5. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa decidem se as 
zonas de recuperação de unidades 
populacionais designadas nos termos dos 
n.ºs 1, 2 e 3 são rodeadas por uma zona, 
ou zonas, em que as atividades de pesca 
são restritas e decidem, após terem 
notificado a Comissão, que artes de pesca 
podem ser utilizadas nessas zonas e quais 
as medidas de gestão e as normas técnicas 
apropriadas que aí devem ser aplicadas, 
as quais não podem ser menos rigorosas 
do que as previstas no direito da União. 
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Estas informações são disponibilizadas ao 
público.
6. Os navios de pesca em trânsito numa 
zona de recuperação de unidades 
populacionais devem assegurar que todas 
as artes transportadas a bordo utilizadas 
para a pesca estejam amarradas e 
arrumadas durante o trânsito.
7. A União também toma medidas para 
reduzir as eventuais consequências 
sociais e económicas negativas da criação 
de zonas de recuperação de unidades 
populacionais.

Or. pt

Alteração 1108
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Criação de áreas de pesca exclusiva

1. A fim de assegurar a manutenção do 
setor pesqueiro e de conservar 
ecossistemas dinâmicos e valiosos, os 
Estados-Membros criam uma rede 
coerente de áreas de pesca exclusiva nas 
quais são proibidas todas as atividades 
suscetíveis de ter um impacto na pesca e 
nas unidades populacionais das quais a 
indústria depende. Essas áreas serão 
identificadas com base nos dados 
históricos relativos à pesca desde 2002.
2. Os Estados-Membros identificam e 
designam todas as áreas necessárias ao 
estabelecimento de uma rede coerente de 
zonas de pesca exclusiva que representem 
entre 20 % e 30 % das águas territoriais 
de cada Estado-Membro e comunicam à 
Comissão quais são essas zonas. A 
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criação desta rede é efetuada de forma 
gradual, de acordo com o seguinte 
calendário:
(a) Até ...*:
-As zonas de pesca exclusiva devem 
representar, pelo menos, 10 % das águas 
territoriais de cada Estado-Membro
(b) Até ...**:
-A pesca exclusiva deve representar, pelo 
menos, 20 % das águas territoriais de 
cada Estado-Membro
3. A localização das zonas de pesca 
exclusiva não pode ser modificada nos 
cinco anos subsequentes à sua criação. Se 
for necessária uma modificação, esta só 
pode ser efetuada depois da criação de 
outra área ou de outras áreas com as 
mesmas dimensões;
4. As medidas e decisões referidas nos n.ºs 
2 e 3 são comunicadas à Comissão, 
juntamente com as razões científicas, 
técnicas, sociais e jurídicas que as 
justificam, e são dadas a conhecer ao 
público;
5. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa decidem se as 
áreas de pesca exclusiva designadas nos 
termos dos n.ºs 1, 2 e 3 são rodeadas por 
uma área, ou áreas, em que as atividades 
de pesca são protegidas de forma 
reforçada e decidem, após terem 
notificado a Comissão, que artes de pesca 
podem ser utilizadas nessas zonas e quais 
as medidas de gestão e as normas técnicas 
apropriadas que aí devem ser aplicadas, 
as quais não podem ser menos rigorosas 
do que as previstas na legislação da 
União. Estas informações são 
disponibilizadas ao público.

Or. en
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Alteração 1109
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas estabelecidas com 
base nos pareceres científicos, técnicos e 
económicos disponíveis, nomeadamente 
os relatórios elaborados pelo CCTEP, e 
nos pareceres transmitidos pelos 
conselhos consultivos podem contemplar:

Or. fr

Alteração 1110
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas contemplam:

Or. en

Alteração 1111
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas devem contemplar, 
total ou parcialmente, os seguintes 
aspetos:

Or. en
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Alteração 1112
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas a incluir nos planos 
plurianuais podem contemplar:

Or. es

Alteração 1113
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A definição das características das 
artes de pesca e as regras relativas à sua
utilização;

Or. fr

Justificação

A definição das medidas técnicas não se deve limitar à fixação das malhagens, mas cobrir 
todas as características das artes de pesca.

Alteração 1114
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para aumentar a seletividade ou 
minimizar, e, se possível eliminar, o 
impacto na zona bêntica;
iii) As alterações ou dispositivos 
adicionais para minimizar e, se possível, 
eliminar a captura acidental de espécies 
em perigo, ameaçadas, protegidas e não-
alvo;

Or. en

Alteração 1115
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

(b) Regras aplicáveis à construção de artes 
de pesca, incluindo:

Or. fr

Alteração 1116
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

(b) Especificações aplicáveis à construção 
de artes de pesca, incluindo:

Or. es
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Alteração 1117
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

(b) As especificações aplicáveis à 
construção de artes de pesca, incluindo:

Or. en

Alteração 1118
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) alterações ou dispositivos adicionais 
para aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,

Suprimido

Or. en

Alteração 1119
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) alterações ou dispositivos adicionais para 
aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,

i) alterações ou dispositivos adicionais para 
aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto no ecossistema,

Or. en
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Alteração 1120
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de 
espécies em perigo, ameaçadas e 
protegidas;

Suprimido

Or. en

Alteração 1121
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

Suprimido

i) alterações ou dispositivos adicionais 
para aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,
ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de 
espécies em perigo, ameaçadas e 
protegidas;

Or. en

Alteração 1122
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) A criação de zonas e/ou períodos em 
que as atividades de pesca são proibidas 
ou limitadas;

Or. fr

Alteração 1123
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Restrições à utilização de determinadas 
artes de pesca em certas zonas ou períodos;

Or. es

Justificação

A limitação pode chegar à proibição de utilizar determinadas artes, mas não 
necessariamente em todos os casos.

Alteração 1124
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Restrições à utilização de determinadas 
artes de pesca em certas zonas ou períodos;

Or. es
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Alteração 1125
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1126
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) As restrições à utilização de 
determinadas artes de pesca e às atividades 
de pesca em certas zonas ou períodos;

Or. en

Alteração 1127
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1128
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) A proibição de artes da pesca ou de 
equipamentos prejudiciais e a limitação 
da utilização de determinadas artes de 
pesca ou equipamentos em certas zonas ou 
períodos;

Or. es

Alteração 1129
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Restrições à utilização de determinadas 
artes de pesca em certas zonas ou períodos;

Or. es

Alteração 1130
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca em certas 
zonas ou períodos para a proteção de 
determinadas unidades populacionais 
marinhas;
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Or. el

Alteração 1131
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca em certas 
zonas ou períodos, sendo importante 
prever uma compensação aos operadores;

Or. pt

Alteração 1132
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1133
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1135
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 1136
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos, sendo importante prever uma 
compensação aos operadores;

Or. pt

Alteração 1137
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1138
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1139
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1140
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1141
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

de proteger uma agregação temporária de 
um recurso marinho vulnerável ou de uma 
parte importante de uma população 
haliêutica;

Or. fr

Alteração 1142
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1143
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger habitats essenciais 
para peixes e agregações temporárias de 
um recurso marinho vulnerável;

Or. en

Justificação

A cessação temporária de atividades de pesca não deve apenas proteger "agregações de 
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recursos marinhos vulneráveis" mas também habitats essenciais para peixes, como sejam 
zonas de desova, de reprodução e de alimentação devido à função vital que exercem no 
provimento das necessidades biológicas das espécies de peixes.

Alteração 1144
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1145
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger habitats essenciais 
ou uma agregação temporária de um 
recurso marinho vulnerável, 
nomeadamente espécies cuja segurança 
biológica esteja em risco ou se encontrem 
em fase de desova ou repovoamento;

Or. es
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Alteração 1146
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Medidas específicas destinadas a 
reduzir o impacto das atividades de pesca 
nos ecossistemas marinhos e nas espécies 
não-alvo, adotadas para cada pescaria, 
nomeadamente no contexto dos planos 
plurianuais;

Or. fr

Alteração 1147
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1148
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

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

(f) Medidas específicas destinadas a 
minimizar os impactos negativos das 
atividades de pesca nos ecossistemas 
marinhos;

Or. en

Alteração 1149
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 1150
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 1151
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1152
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Outras medidas técnicas destinadas a 
proteger a biodiversidade marinha, na 
linha da Política Marítima Integrada 
(PMI).

Or. es

Alteração 1153
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1154
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no primeiro 
parágrafo são estabelecidas com base nos 
pareceres científicos, técnicos e 
económicos disponíveis, nomeadamente 
os relatórios elaborados pelo Comité 
Científico, Técnico e Económico das 
Pescas (CCTEP), e à luz dos pareceres 
recebidos dos conselhos consultivos 
regionais em causa, em conformidade 
com as disposições pertinentes do Tratado 
e do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 1155
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1156
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1157
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Planos plurianuais Planos de gestão plurianuais

Or. en

Alteração 1158
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
objetivos de gestão para manter ou 
restabelecer as unidades populacionais a
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável.
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Or. fr

Alteração 1159
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos, com caráter
prioritário, planos plurianuais que preveem
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais em torno de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável ou que correspondam, sempre 
que possível, a limites biológicos seguros 
para o conjunto das unidades 
populacionais exploradas e que permitam, 
ao mesmo tempo, alcançar os objetivos 
económicos a longo prazo acordados em 
conformidade com o disposto nos artigos 
10 e 11.

Or. es

Justificação

Nas pescarias mistas, não será possível alcançar o RMS para todas as espécies ao mesmo 
tempo. É, porém, possível tentar que pelo menos a maioria permaneça em limites biológicos 
seguros. Além do objetivo biológico prioritário, incluem-se também objetivos 
socioeconómicos.

Alteração 1160
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter
prioritário, planos plurianuais que preveem
medidas de conservação destinadas a 

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

destinadas a manter ou restabelecer as 
unidades populacionais em torno de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável ou que correspondam, sempre 
que possível, a limites biológicos seguros,
tendo em conta os aspetos sociais e 
económicos de cada pescaria, e que 
permitam, ao mesmo tempo, alcançar os 
objetivos económicos a longo prazo que 
tenham sido acordados.

Or. es

Alteração 1161
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 1162
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que incluam 
objetivos de gestão para manter ou 
restabelecer as unidades populacionais a
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável.
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Alteração 1163
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1164
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais a níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
sempre que possível.
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Alteração 1165
Nikolaos Salavrakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1166
George Lyon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1167
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos planos plurianuais que 
preveem medidas de conservação 
destinadas a manter ou restabelecer as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, sempre que possível, e em 
função das dificuldades colocadas pela 
obtenção de um rendimento máximo 
sustentável no caso das pescarias mistas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1168
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos de gestão plurianuais 
que preveem níveis de mortalidade por 
pesca e outras medidas de conservação 
destinadas a manter ou restabelecer as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável. Nos três anos seguintes à 
entrada em vigor do presente 
Regulamento, serão adotados planos para
todas as unidades populacionais e pescas 
regulamentadas.
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Alteração 1169
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
mediante o processo legislativo ordinário,
estabelecem, com caráter prioritário, 
planos plurianuais que, com base em dados 
científicos e tendo em vista o 
cumprimento dos objetivos 
socioeconómicos definidos, preveem
medidas de conservação e medidas 
técnicas destinadas a manter ou 
restabelecer as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. es

Alteração 1170
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 1171
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. São estabelecidos, com caráter
prioritário, planos plurianuais que preveem
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais no mínimo em níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, garantindo, sempre que 
possível, a sustentabilidade 
socioeconómica.

Or. es

Alteração 1172
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 1173
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:
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i) alterações ou dispositivos adicionais 
para aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,
ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de 
espécies em perigo, ameaçadas e 
protegidas;

Or. es

Alteração 1174
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 1175
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 1176
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 1177
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 1178
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es
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Alteração 1179
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos caos em que, apesar das medidas 
específicas destinadas a lograr a 
recuperação das unidades populacionais, 
o objetivo de manter ou recuperar as 
unidades populacionais acima de níveis 
capazes de produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 não possa ser 
atingido para uma ou mais unidades 
populacionais:
(a) Devido à insuficiência de dados, os 
indicadores de aproximação de acordo 
com a Decisão da Comissão 2010/477/UE 
relativa aos critérios e às normas 
metodológicas de avaliação do bom estado 
ambiental das águas marinhas para a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 
(Diretiva 2008/56/CE) podem ser 
adotados e a mortalidade por pesca deve 
ser ainda mais reduzida com base no 
princípio de precaução. Os Estados-
Membros e a Comissão devem avaliar e 
ultrapassar os obstáculos à investigação e 
ao conhecimento para garantir que estará 
disponível informação adicional no mais 
curto espaço de tempo possível.
(b) Devido ao grave esgotamento das 
unidades populacionais, devem ser 
aplicadas medidas de gestão adicionais no 
contexto de planos plurianuais, incluindo 
mas não limitadas a uma maior redução 
da mortalidade por pesca, a áreas 
encerradas e épocas encerradas, com o 
objetivo de recuperar e manter as 
populações acima dos níveis capazes de 
produzir o rendimento máximo 
sustentável tão rápido quanto seja possível 
do ponto de vista biológico e, o mais 
tardar, até 2020.
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(c) Em razão da natureza mista das 
pescarias, a gestão orientar-se-á pelos 
pareceres científicos relativos às espécies 
alvo mais vulneráveis em função da 
biomassa da população reprodutora, da 
sua distribuição por idade e tamanho e de 
outros descritores pertinentes, com o 
objetivo de restabelecer e manter a 
população das espécies mais vulneráveis 
acima de níveis capazes de produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015.

Or. en

Alteração 1180
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até ser logrado um acordo entre o 
Conselho e o Parlamento sobre o processo 
para determinar o conteúdo e a aplicação 
dos planos plurianuais, não será 
autorizado nenhum aumento das 
possibilidades de pesca para as pescarias 
em questão entre a data em que a 
Comissão tiver adotado propostas 
relativas a um plano plurianual e a data 
da sua adoção.

Or. en

Justificação

Os planos de gestão plurianuais são fundamentais para assegurar a gestão sustentável e a 
longo prazo das unidades populacionais da UE. No entanto, o Conselho está a bloquear de 
forma deliberada todos os planos plurianuais. O Parlamento deveria assegurar que não será 
autorizado nenhum aumento das possibilidades de pesca até estar resolvido o processo de 
definição dos planos plurianuais.
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Alteração 1181
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para as unidades populacionais em 
causa, a partir da evolução do estado 
destas unidades populacionais em 
comparação com os pontos de referência 
de conservação pré-definidos; e

Or. fr

Alteração 1182
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para todas as unidades populacionais 
das espécies exploradas, a partir de pontos 
de referência de conservação pré-definidos, 
que seja consentânea com a manutenção 
ou o restabelecimento das unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, acima de níveis 
capazes de produzir ou que produzam o 
rendimento económico máximo 
sustentável até 2020, bem como com a 
consecução e com a manutenção de um 
bom estado ambiental no meio marinho 
da União até 2020;

Or. en
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Alteração 1183
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para as unidades populacionais em 
causa, a partir de pontos de referência 
limite pré-definidos consentânea com os 
objetivos enunciados no artigo 2.º e sem 
nunca exceder o nível especificado no 
parecer científico; e ainda

Or. en

Justificação

Os pontos de referência de conservação devem ser limites e não metas.

Alteração 1184
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para as unidades populacionais em 
causa, a partir de pontos de referência de 
conservação pré-definidos, a par do 
respeito pelos pareceres científicos;

Or. en

Alteração 1185
Izaskun Bilbao Barandica

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

(b) Medidas aptas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência 
de conservação.

(b) Medidas destinadas a antecipar
eficazmente os pontos de referência de 
conservação.

Or. es

Alteração 1186
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Medidas aptas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência de 
conservação.

(b) Medidas aptas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência 
limite.

Or. en

Alteração 1187
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Medidas aptas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência de 
conservação.

(b) Medidas destinadas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência de 
conservação.

Or. el

Alteração 1188
Estelle Grelier

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

(b-A) As modalidades de fixação e de 
revisão dos pontos de referência de 
conservação associados ao rendimento 
máximo sustentável e adaptados de forma 
a manter ou restabelecer as unidades 
populacionais a níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 1189
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas destinadas a assegurar 
uma recolha de dados adequada para 
permitir avaliações científicas precisas 
das unidades populacionais, bem como o 
controlo das espécies capturadas; e ainda

Or. en

Alteração 1190
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Objetivos para a redução das 
devoluções estabelecidas por pescaria no 
âmbito dos planos de gestão.

Or. es
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Alteração 1191
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A avaliação da capacidade de pesca 
em relação à capacidade necessária para 
lograr o objetivo geral constante do artigo 
2.º, n.º 2, e uma estratégia destinada a 
honrar os compromissos previstos no 
artigo 34.º.

Or. en

Justificação

Os planos plurianuais devem prever o quadro em que os Estados-Membros satisfazem as 
suas obrigações de avaliação e de gestão da capacidade das frotas de pesca individuais em 
relação às unidades populacionais e aos ecossistemas marinhos afetados por essa frota, a fim 
de atingir o objetivo de rendimento máximo sustentável definido do artigo 2.º, n.º 2, e de 
satisfazer os compromissos constantes do artigo 34.º.

Alteração 1192
Iliana Malinova Iotova

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas destinadas a assegurar
uma recolha de dados suficiente para 
permitir avaliações científicas precisas 
das espécies exploradas;

Or. bg

Alteração 1193
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas destinadas a melhorar a 
seletividade das artes e práticas de pesca, 
de molde a reduzir as capturas 
indesejadas e não autorizadas de peixes e 
outras espécies;

Or. en

Alteração 1194
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) As modalidades de fixação e de 
revisão dos pontos de referência de 
conservação adaptados de modo a 
alcançar o objetivo de restabelecer ou 
manter as unidades populacionais a níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável.

Or. fr

Alteração 1195
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Medidas destinadas a assegurar a 
utilização das artes mais seletivas 
existentes para cada pescaria, de acordo 
com os projetos-piloto realizados pelos 
Estados-Membros, até ao fim de 2014, 
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com o objetivo de melhorar a seletividade 
das artes numa base regional.

Or. en

Alteração 1196
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) A avaliação do impacto no ambiente 
marinho das atividades de pesca e criação 
de uma estratégia para minimizar e, se 
possível, eliminar estes impactos e torná-
los compatíveis com níveis consentâneos 
com a consecução do disposto nos artigos 
2.º e 3.º.

Or. en

Justificação

A fim de satisfazer os objetivos previstos nos artigos 2.º e 3.º de minimização dos impactos 
negativos nos ecossistemas marinhos, os planos plurianuais devem avaliar o impacto das 
atividades de pesca no ecossistema marinho na área em que têm lugar as operações e 
determinar os objetivos necessários para minimizar ou eliminar impactos negativos.

Alteração 1197
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Medidas para manter as estruturas 
em termos de idade e de sexo das 
unidades populacionais capazes de 
assegurar o seu pleno potencial 
reprodutivo;
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Or. en

Alteração 1198
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Objetivos de redução das devoluções 
para cada pescaria no âmbito dos planos 
de gestão das devoluções.

Or. fr

Alteração 1199
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

b-C) Medidas destinadas a reduzir o 
impacto das atividades de pesca no 
ambiente marinho, incluindo a zona 
bêntica;

Or. en

Alteração 1200
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

b-D) Medidas destinadas a reduzir o 
impacto das atividades de pesca no 
ambiente marinho, incluindo a zona 
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bêntica;

Or. en

Alteração 1201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

b-E) Medidas de eliminação em terra das 
capturas conservadas nos termos do 
artigo 15.º;

Or. en

Alteração 1202
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

b-F) Medidas destinadas a restabelecer e 
manter o bom estado ambiental; e ainda

Or. en

Alteração 1203
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

b-G) Medidas destinadas a garantir o 
cumprimento das disposições do plano de 
gestão plurianual.
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Or. en

Alteração 1204
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

As medidas a adotar devem basear-se em 
relatórios científicos e socioeconómicos 
que o Comité Científico, Técnico e 
Económico da Pesca (CCTEP) deverá 
elaborar para o efeito.

Or. es

Alteração 1205
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos plurianuais abrangem 
pescarias que explorem unidades 
populacionais únicas ou pescarias que 
explorem uma combinação de unidades 
populacionais no caso das pescarias 
mistas e em conformidade com os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.° e 
3.°.

Or. es

Alteração 1206
Kriton Arsenis

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



PE491.359v01-00 138/183 AM\905828PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, caso em que a 
gestão deverá orientar-se pelos pareceres 
científicos relativos às unidades 
populacionais mais vulneráveis, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias e 
assegurando que uma pescaria é 
encerrada logo que se encontrem 
exauridas as possibilidades de pesca de 
qualquer uma das suas unidades 
populacionais constituintes.

Or. en

Alteração 1207
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais, as pescarias e o 
ecossistema marinho. O plano inclui 
medidas de conservação específicas para 
as unidades mais vulneráveis abrangidas 
pelo plano.

Or. en

Justificação

A abordagem de precaução requer que as unidades populacionais mais vulneráveis sejam 
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protegidas.

Alteração 1208
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais, as pescarias e o 
ecossistema marinho e estratégias 
regionais para o meio marinho, com vista 
ao restabelecimento e à manutenção do 
bom estado ambiental;

Or. en

Alteração 1209
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos plurianuais abrangem 
pescarias que explorem unidades 
populacionais únicas ou pescarias que 
explorem uma combinação de unidades 
populacionais, tomando devidamente em 
conta as interações entre as unidades 
populacionais e as pescarias. Nas pescarias 
mistas, o rendimento sustentável será o 
rendimento ótimo sustentável, entendido 
como o máximo que possa ser obtido da 
combinação do conjunto das unidades 
populacionais.
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Or. es

Alteração 1210
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos plurianuais abrangem uma 
única espécie ou, no caso de pescarias 
mistas, ou se a dinâmica das unidades 
populacionais as relacionar entre si, as 
pescarias que explorem uma combinação 
de unidades populacionais numa zona 
geográfica. No caso das pescarias mistas 
deve considerar-se o rendimento máximo 
que possa obter-se de uma combinação de 
unidades populacionais numa pescaria 
mista considerada como um todo.

Or. es

Alteração 1211
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os planos plurianuais para 
conservar os recursos vivos e garantir a 
sustentabilidade ambiental a longo prazo 
avaliam a possibilidade de criar uma rede 
de zonas fechadas nas quais sejam 
proibidas todas as atividades de pesca 
durante um determinado período, a fim de 
aumentar as unidades populacionais e 
conservar os recursos aquáticos vivos e os 
ecossistemas marinhos. 

Or. it
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Alteração 1212
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1213
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os planos plurianuais satisfazem os 
objetivos previstos nos artigos 2.º e 3.º e 
baseiam-se em dados científicos exatos e 
atualizados e são estabelecidos na 
sequência da devida consulta das partes 
interessadas em causa.

Or. en

Alteração 1214
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1215
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os planos plurianuais baseiam-se numa 
gestão das pescas preventiva, pelo que, 
quando os dados científicos forem 
incertos, a gestão das pescas deve atuar de 
forma mais cautelosa e a falta de dados 
científicos adequados não deve ser 
utilizada como justificação para a 
ausência de medidas.

Or. en

Alteração 1216
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e são aplicados tomando 
em consideração, de uma forma 
cientificamente válida, os dados e os 
relatórios científicos e os métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas a fim de eliminar a 
incerteza.

Or. es

Alteração 1217
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1218
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 

4. Os planos plurianuais satisfazem os 
objetivos previstos nos artigos 2.º e 3.º, 
baseiam-se na abordagem de precaução em 
matéria de gestão das pescas, por a forma 
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cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

que, quando os dados científicos forem 
incertos, a gestão das pescas seja mais 
cautelosa e a falta de dados científicos 
adequados não seja utilizada como 
justificação para a ausência de medidas.

Or. en

Justificação

A abordagem de precaução deve ser aplicada na prática, nomeadamente na fixação de 
possibilidades de pesca, na medida em que, em caso de incerteza, uma unidade populacional 
pode ser facilmente sobreexplorada e entrar em colapso. A formulação inicial proposta do 
artigo 9.º, n.º 4, relativa à consideração das limitações de dados e das fontes de incerteza põe 
em causa o princípio da precaução segundo o qual quando os dados científicos são incertos a 
União deve dar provas de maior prudência, embora a inexistência de informações científicas 
apropriadas não possa ser utilizada para justificar o imobilismo.

Alteração 1219
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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. Porém, a falta de dados 
científicos suficiente não pode ser invocada para não atuar.
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Alteração 1220
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução e na abordagem 
ecossistémica em matéria de gestão das 
pescas, na linha da Política Marítima 
Integrada (PMI), e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as atuais limitações 
dos dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza, atendo-se a um 
método cientificamente validado pelos 
organismos científicos reconhecidos pela 
União Europeia.

Or. es

Alteração 1221
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os planos plurianuais respeitam os 
objetivos definidos nos artigos 2.º e 3.º,
são estritamente conformes aos pareceres 
científicos do CCTEP e do CIEM, se 
estiverem disponíveis, ou se não existirem, 
baseiam-se na abordagem de precaução em 
matéria de gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.
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Or. en

Justificação

É essencial que, no desenvolvimento de planos plurianuais, sejam devidamente tidos em 
conta os pareceres científicos.

Alteração 1222
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. No âmbito da aplicação e da 
conceção dos planes plurianuais, 
propõem-se medidas que deverão basear-
se na prudência económica, tendo em 
conta a necessidade de proceder 
gradualmente às adaptações oportunas e 
evitando a imposição desnecessária de 
prazos excessivamente curtos quando não 
haja urgência, que deve basear-se em 
raciocínios objetivos e ser comportável do 
ponto de vista socioeconómico. Ao mesmo 
tempo, será elaborado um estudo de 
impacto socioeconómico que deverá ser 
aberto à contribuição dos atores afetados.

Or. es

Alteração 1223
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros apresentam 
propostas relativas aos elementos 
nacionais de planos plurianuais, após 
consulta das partes interessadas, em 
conformidade com o disposto no artigo 
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9.º, n.º 1, na medida do possível, através 
de um processo de cogestão a nível de 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1224
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As medidas propostas no âmbito dos 
planes plurianuais deverão basear-se na 
prudência económica, tendo em conta a 
necessidade de proceder gradualmente às 
adaptações oportunas e evitando a 
imposição desnecessária de prazos 
excessivamente curtos quando não haja 
urgência, que deve basear-se em 
raciocínios objetivos e ser comportável do 
ponto de vista socioeconómico

Or. es

Alteração 1225
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos plurianuais podem 
viabilizar a escolha de diferentes opções 
de gestão baseada em direitos que sejam 
portadoras de soluções específicas em 
termos de pescarias.

Or. en
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Alteração 1226
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos plurianuais devem ser 
submetidos a uma revisão intercalar, em 
consulta com as partes interessadas, com 
vista a avaliar os progressos alcançados 
no cumprimento dos respetivos objetivos; 
as propostas com vista à sua modificação 
só podem ser feitas se houver provas 
científicas indicando que tal se afigura 
conveniente ou se houver motivos 
justificados sobre a falta de progressos na 
consecução dos objetivos acordados.

Or. en

Alteração 1227
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de fixar as 
possibilidades de pesca em zero em 
relação àquelas unidades populacionais 
para as quais não tenham sido adotados 
planos de gestão plurianuais até à data 
definida no n.º 1.

Or. en

Alteração 1228
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos plurianuais devem prever 
e relatar o impacto socioeconómico das 
suas medidas junto das populações 
costeiras.

Or. pt

Alteração 1229
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A avaliação do impacto económico e 
social dos diferentes cenários e das 
diferentes alternativas contempladas nos 
planos plurianuais, tanto no setor da 
pesca como no da transformação, deve 
estar aberta ao diálogo com os parceiros 
sociais e à contribuição dos atores 
afetados;

Or. es

Alteração 1230
Marek Józef Gróbarczyk
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos plurianuais devem ser 
submetidos a uma revisão intercalar, em 
consulta com as partes interessadas, com 
vista a avaliar os progressos alcançados 
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no cumprimento dos respetivos objetivos. 
As propostas com vista à sua modificação 
só podem ser feitas se houver provas 
científicas indicando que tal se afigura 
conveniente ou se houver motivos 
justificados sobre a falta de progressos na 
consecução dos objetivos acordados.

Or. en

Alteração 1231
Chris Davies, Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando os planos plurianuais se 
baseiam em pescarias que exploram uma 
mistura de unidades populacionais, a 
gestão rege-se pelos pareceres científicos 
relativos às espécies alvo mais vulneráveis 
em função da biomassa da população 
reprodutora, da sua distribuição por idade 
e tamanho e de outros descritores 
pertinentes,

Or. en

Justificação

Nas pescarias mistas, o estado das espécies deve constituir a base a partir da qual os planos 
plurianuais são desenvolvidos.

Alteração 1232
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os planos plurianuais devem definir 
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objetivos claros, prazos para os alcançar, 
trajetórias e controlos periódicos de 
execução. Tanto os prazos como as 
trajetórias devem ser adequados à 
dinâmica da espécie em questão. A 
trajetória pode ser a duas velocidades: 
uma mais rápida, para levar a unidade 
populacional a limites biológicos e, uma 
vez evitado o risco para o recrutamento 
por falta de reprodutores, outra, mais 
lenta, que inclua igualmente os objetivos 
socioeconómicos.

Or. es

Alteração 1233
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros que partilhem 
uma pescaria relativamente à qual é 
adotado um plano plurianual nos termos 
do artigo 9.º, n.º 1, assegura que os 
elementos nacionais do plano plurianual 
são consentâneos com os objetivos dos 
artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Alteração 1234
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os planos plurianuais devem incluir 
objetivos claros e o calendário para os 
alcançar, bem como prever revisões 
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periódicas do seu funcionamento. O 
calendário deve ser adaptado à biologia 
da espécie em questão e poderá prever 
modificações para que, uma vez que a 
espécie esteja dentro de limites biológicos 
seguros, o impacto socioeconómico do 
plano seja reduzido.

Or. es

Alteração 1235
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Em relação a todas as espécies 
exploradas ainda não cobertas por um 
plano plurianual, serão tomadas medidas 
para garantir o cumprimento dos 
objetivos e princípios estipulados nos 
artigos 9.º e 10.º do presente 
Regulamento.

Or. en

Alteração 1236
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. O desenvolvimento dos planos 
plurianuais deve realizar-se, de um modo 
geral, gradualmente, salvo em casos de 
urgência que devem ser acompanhados de 
medidas que compensem o seu impacto 
económico e social e de medidas de 
acompanhamento que possibilitem o 
cumprimento dos seus objetivos 
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socioeconómicos e ambientais;

Or. es

Alteração 1237
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Quando os planos plurianuais se 
baseiam em pescarias que exploram uma 
mistura de unidades populacionais, a 
gestão rege-se pelos pareceres científicos 
relativos às espécies alvo mais vulneráveis 
em função da biomassa da população 
reprodutora, da sua distribuição por idade 
e tamanho e de outros descritores 
pertinentes,

Or. en

Alteração 1238
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os Conselhos Consultivos Regionais 
(CCR) aconselham o Parlamento e o 
Conselho aquando da adoção dos planos 
plurianuais.

Or. es

Alteração 1239
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 55.º, para garantir que os 
elementos nacionais das propostas 
relativas ao plano plurianual têm uma 
base comum em toda a UE.

Or. en

Alteração 1240
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1241
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os planos plurianuais devem ser 
ajustados às dinâmicas das suas unidades 
populacionais mediante revisões 
periódicas.
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Or. es

Alteração 1242
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

4-D. Os Conselhos Consultivos Regionais 
(CCR) aconselham o Parlamento e o 
Conselho nos processos de decisão 
relativos aos planos plurianuais.

Or. es

Alteração 1243
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais a
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2020.

Or. fr

Alteração 1244
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter níveis próximos do rendimento 
máximo sustentável no ano de 2015 se 
possível e, para todas as unidades 
populacionais, no ano de 2020.

Or. es

Alteração 1245
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em conformidade com o artigo 2.° do 
presente regulamento, os planos 
plurianuais, preveem as adaptações da taxa 
de mortalidade por pesca necessárias para, 
permitindo a sustentabilidade 
socioeconómica do setor, restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais em 
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável ou que as mantenha 
em níveis biologicamente seguros até 
2015, sempre que seja possível.

Or. es

Alteração 1246
Estelle Grelier

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

Texto da Comissão Alteração

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

exploração sustentável das unidades 
populacionais com base no rendimento 
máximo sustentável. Para realizar este 
objetivo, é necessário visar uma taxa de 
mortalidade por pesca que permita 
restabelecer e/ou manter todas as unidades 
populacionais a de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.
Os planos fixam igualmente objetivos de 
redução das devoluções para cada 
pescaria no âmbito dos planos de gestão 
das devoluções.

Or. fr

Alteração 1247
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1248
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1249
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015 
onde seja possível, ou até 2020 quando 
seja necessário um prazo mais adequado 
para unidades populacionais específicas, 
sempre com base em dados e critérios 
científicos. 

Or. es

Alteração 1250
George Lyon

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 

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

pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, se 
possível, até 2015.

Or. en

Alteração 1251
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1252
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Quando tal não for possível do ponto de 
vista biológico ou quando não for 
alcançado esse nível das unidades 
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populacionais até 2015, a taxa de 
mortalidade por pesca é fixada a um nível 
que permita restabelecer ou manter as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2020 e, se tal não 
for possível, na data mais cedo que for
biologicamente possível. 

Or. en

Justificação

É necessária uma data alternativa para antecipar a situação em que os objetivos MSY não 
sejam alcançados até à data original de 2015. Sem um tal plano de contingência, se não for 
cumprida a primeira data (pelo facto de as unidades populacionais estarem tão exauridas 
que não é possível uma recuperação do ponto de vista biológico), existirá um vazio na 
regulamentação que inviabilizará na prática uma gestão das unidades populacionais de 
molde a pôr termo à sobrepesca.

Alteração 1253
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias, sempre que possível,
para restabelecer e manter todas as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 ao longo de um 
período razoável e viável.

Or. en

Justificação

O compromisso assumido pela Comissão Europeia em 2002 na Declaração de Joanesburgo 
sobre Desenvolvimento Sustentável no sentido de alcançar o rendimento máximo sustentável 
(MSY) até 2015 incluía a reserva "sempre que possível", que deve continuar a constituir um 
importante pressuposto para concretizar esta aspiração, nomeadamente no domínio das 
pescarias mistas.
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Alteração 1254
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais a 
níveis que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015, sempre que 
possível, e o mais tardar até 2020.

Or. pt

Alteração 1255
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
sempre que possível, por espécie e por 
pescaria, e, de qualquer forma, antes de 
2020.

Or. es

Alteração 1256
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1257
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável no prazo 
mais breve possível, no âmbito do período 
previsto no artigo 2.°(2), que assegure o 
cumprimento dos seus objetivos 
socioeconómicos.

Or. es

Alteração 1258
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, no mais 
curto espaço de tempo possível, de forma 
gradual e adequada aos diferentes tipos 
de pescarias – limpas e mistas – e sempre 
apoiada cientificamente.

Or. pt

Alteração 1259
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
sempre que possível, e até 2020, o mais 
tardar.

Or. en

Alteração 1260
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015 
no caso das unidades populacionais 
relativamente às quais tal seja viável e até 
2020 relativamente às restantes.

Or. el

Alteração 1261
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter o conjunto da pescaria no mínimo 
em níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015 
quando possível e, o mais tardar, até 
2020.

Or. es

Alteração 1262
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos plurianuais garantem a 
exploração sustentável das unidades 
populacionais, em conformidade com os 
objetivos de rendimento máximo 
sustentável até 2015, se possível, e 
gradualmente até, o mais tardar, 2020. Os 
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planos fixam igualmente objetivos de 
redução das devoluções para cada 
pescaria no âmbito dos planos de gestão 
das devoluções.

Or. fr

Alteração 1263
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 1264
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Devem realizar-se estudos 
individuais para cada uma das unidades 
populacionais exploradas, nos quais, por 
meio de planos de gestão, se estabeleça o 
objetivo do rendimento máximo 
sustentável em função da redução anual 
da mortalidade de pesca limitada.

Or. es
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Alteração 1265
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os planos plurianuais visam a 
eliminação das capturas indesejadas e 
não autorizadas de espécies comerciais e 
não comerciais.

Or. en

Alteração 1266
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1267
Carmen Fraga Estévez

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

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja impossível determinar 2. Sempre que seja impossível determinar 



AM\905828PT.doc 167/183 PE491.359v01-00

PT

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

uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de Blim, os planos 
plurianuais preveem medidas de precaução 
que asseguram um grau comparável de 
conservação das unidades populacionais 
em causa.

Or. es

Justificação

De acordo com a alteração ao n.° 1 do artigo 9.° a fim de ter em conta a situação nas 
pescarias mistas, posto que se considera que, uma vez acima de Blim, a espécie se encontra 
em limites biológicos seguros.

Alteração 1268
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1269
Estelle Grelier

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



PE491.359v01-00 168/183 AM\905828PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e/ou mantenha as unidades 
populacionais a níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
os planos plurianuais preveem medidas de 
gestão destinadas a assegurar um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa, com base em 
valores aproximados que devem ser
definidos com precisão.

Or. fr

Alteração 1270
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\905828PT.doc 169/183 PE491.359v01-00

PT

conhecimento para garantir que estará 
disponível informação adicional no mais 
curto espaço de tempo possível.

Or. en

Alteração 1271
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais a níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
os planos plurianuais aplicam uma 
abordagem de precaução em relação à 
gestão das pescas, fixam indicadores de 
substituição e preveem medidas que
assegurem, pelo menos, um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa.

Or. pt

Alteração 1272
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa e assegurem a 
sustentabilidade socioeconómica do setor.

Or. es

Alteração 1273
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável, os planos plurianuais

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca de 
acordo com o estabelecido no n.° 1, 
preveem-se medidas de precaução que 
asseguram um grau comparável de 
conservação das unidades populacionais 
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preveem medidas de precaução que 
asseguram um grau comparável de 
conservação das unidades populacionais 
em causa.

em causa.

Or. es

Alteração 1275
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que a mortalidade por 
pesca se aproxima tendencialmente, ao 
longo de um período, do rendimento 
máximo sustentável, não é necessário 
tomar medidas corretoras.

Or. en

Alteração 1276
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos plurianuais oferecem um 
quadro permite que os Estados-Membros 
ativos numa mesma pescaria adotem 
medidas coerentes entre si e que a frota 
possa beneficiar plenamente das 
liberdades fundamentais do mercado 
interno.

Or. es
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Alteração 1277
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos plurianuais são 
elaborados tendo em conta critérios de 
regionalização.

Or. es

Alteração 1278
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um plano plurianual compreende: Um plano plurianual compreende, 
nomeadamente:

Or. fr

Alteração 1279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um plano plurianual compreende: Um plano plurianual baseia-se em provas 
científicas e tem em conta as eventuais 
consequências sociais e económicas. 
Compreende: 

Or. el
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Alteração 1280
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria e 
ecossistema marinho;

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescarias e 
ecossistemas marinhos;

Or. fr

Alteração 1281
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria e 
ecossistema marinho;

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de área geográfica, unidades 
populacionais, pescarias e ecossistema 
marinho;

Or. en

Alteração 1282
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria e 
ecossistema marinho;

(a) O seu âmbito de aplicação geográfica, 
em termos de unidades populacionais, 
pescaria e ecossistema marinho;

Or. en
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Justificação

Os planos plurianuais devem refletir as circunstâncias locais e regionais.

Alteração 1283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria e
ecossistema marinho;

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria,
ecossistema marinho e zonas;

Or. es

Alteração 1284
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos nos artigos 2.º, 3.º e 12.º;

Or. en

Alteração 1285
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos no presente regulamento;
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Or. es

Alteração 1286
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(b) Objetivos socioeconómicos e 
ambientais coerentes com os estabelecidos 
nos artigos 2.º e 3.º;

Or. es

Alteração 1287
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma avaliação da capacidade da 
frota e, se não existir um equilíbrio efetivo 
entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca disponíveis, um 
plano de redução da capacidade, que 
inclua um calendário e as medidas 
concretas a tomar por cada 
Estado-Membro em questão para adaptar 
a capacidade de pesca às possibilidades de 
pesca disponíveis no prazo de um ano a 
contar da data de entrada em vigor do 
plano plurianual; essa avaliação deve 
incluir um balanço da dimensão 
socioeconómica da frota em análise.

Or. en
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Alteração 1288
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

(c) Objetivos expressos em termos de taxas 
de mortalidade por pesca;

Or. fr

Alteração 1289
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

(c) Metas quantificáveis para conseguir a 
exploração sustentável das unidades 
populacionais, incluindo restaurar e 
manter todas as unidades populacionais 
das espécies exploradas acima de níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015, ou tão 
depressa quanto possível em termos 
biológicos, ou acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
económico sustentável até 2020, expressas 
em termos de:

Or. en

Alteração 1290
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) taxas de mortalidade por pesca e/ou Suprimido

Or. fr

Alteração 1291
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) taxas de mortalidade por pesca e/ou (i) taxas de mortalidade por pesca,

Or. fr

Alteração 1292
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) biomassa da população reprodutora e Suprimido

Or. fr

Justificação

A mortalidade por pesca é a única variável da função de reprodução que pode ser 
diretamente controlada no âmbito da gestão das pescas.

Alteração 1293
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) biomassa da população reprodutora e Suprimido

Or. fr

Alteração 1294
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) biomassa da população reprodutora e ii) biomassa da população reprodutora e/ou

Or. en

Alteração 1295
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) padrões das capturas

Or. en

Alteração 1296
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) seletividade das artes de pesca e/ou

Or. en
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Alteração 1297
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) estabilidade das capturas; Suprimido

Or. fr

Justificação

A mortalidade por pesca é a única variável da função de reprodução que pode ser 
diretamente controlada no âmbito da gestão das pescas.

Alteração 1298
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) estabilidade das capturas; Suprimido

Or. es

Justificação

Os índices de capturas podem oscilar devido a uma série de elementos, pelo que a 
estabilidade das capturas não deveria ser utilizada como objetivo quantificável aquando da 
definição do plano.

Alteração 1299
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) estabilidade das capturas; Suprimido

Or. fr

Alteração 1300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) estabilidade das capturas; Suprimido

Or. es

Alteração 1301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) estabilidade das capturas; iii) sustentabilidade das capturas;

Or. es

Alteração 1302
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Indicadores quantificados ligados a 
objetivos socioeconómicos;
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Or. fr

Alteração 1303
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1– alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis; incluindo um estudo de 
impacto socioeconómico para as diversas 
alternativas e prazos apresentados nos 
referidos planos, bem como as eventuais 
perdas a curto prazo para os atores
implicados, tanto na indústria da pesca 
como na de transformação;

Or. es

Alteração 1304
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis, tanto a nível da 
conservação como a nível dos objetivos 
socioeconómicos;

Or. fr

Alteração 1305
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos e realistas para 
alcançar as metas quantificáveis;

Or. en

Alteração 1306
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos para alcançar todas as 
metas quantificáveis;

Or. en

Alteração 1307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis, incluindo a análise
socioeconómica das diferentes 
alternativas;

Or. es

Alteração 1308
George Lyon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos e realistas para 
alcançar as metas quantificáveis;

Or. en

Alteração 1309
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As medidas a adotar baseiam-se em 
relatórios científicos e socioeconómicos 
que o Comité Científico, Técnico e 
Económico da Pesca (CCTEP) deve 
elaborar para o efeito.

Or. es


