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22.4.2015 A8-0128/50 

Alteração  50 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha do mar 

Báltico e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) No que respeita aos prazos, espera-se 

que, no caso das unidades populacionais 

em causa, o rendimento máximo 

sustentável seja alcançado até 2015 e que 

em seguida se mantenha. 

(25) No que respeita aos prazos, as 

unidades populacionais em causa devem 

alcançar o nível pretendido, se possível, 

até 2015. Só deve ser autorizado que as 

taxas de exploração sejam alcançadas 

numa data posterior se o facto de serem 

atingidas até 2015 comprometer 

seriamente a sustentabilidade social e 

económica das frotas de pesca envolvidas. 

Após 2015, essas taxas devem ser 

alcançadas o mais cedo possível e, em 

qualquer caso, até 2020, o mais tardar. 

Esse nível deve ser mantido daí em diante. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Alteração  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha do mar 

Báltico e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As taxas-alvo de mortalidade por pesca 

devem ser alcançadas até 2015 e em 

seguida mantidas, para as unidades 

populacionais em causa, dentro dos 

seguintes intervalos: 

1. As taxas-alvo de mortalidade por pesca 

devem ter em conta os pareceres 

científicos mais recentes e ser alcançadas, 

se possível, até 2015, e, numa base 

progressiva e gradual, o mais tardar até 

2020, devendo posteriormente ser 

mantidas para as unidades populacionais 

em causa. A mortalidade por pesca para 

as unidades populacionais em causa deve 

ser estabelecida dentro dos seguintes 

intervalos: 

Unidade 

populacional 

Intervalo de 

taxas-alvo de 

mortalidade por 

pesca 

Unidade 

populacional 

Intervalo de 

taxas-alvo de 

mortalidade por 

pesca 

Bacalhau do 

Báltico Ocidental 

0,23-0,29 Bacalhau do 

Báltico Ocidental 

0 - FMSY 

Bacalhau do 

Báltico Oriental 

0,41-0,51 Bacalhau do 

Báltico Oriental 

0-FMSY 

Arenque do 

Báltico Central 

0,23-0,29 Arenque do 

Báltico Central 

0-FMSY 

Arenque do golfo 

de Riga 

0,32-0,39 Arenque do golfo 

de Riga 

0-FMSY 

Arenque do mar 

de Bótnia 

0,13-0,17 Arenque do mar 

de Bótnia 

0-FMSY 

Arenque da baía 

de Bótnia 

Não definido Arenque da baía 

de Bótnia 

Não definido 

Arenque do 

Báltico Ocidental 

0,25-0,31 Arenque do 

Báltico Ocidental 

0-FSMY 
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Espadilha do 

Báltico 

0,26-0,32 Espadilha do 

Báltico 

0-FMSY 

 Os valores de FMSY (mortalidade por 

pesca consentânea com a obtenção do 

rendimento máximo sustentável) devem 

ser os que figuram nos mais recentes 

pareceres científicos fiáveis disponíveis, 

devendo o valor da mortalidade por pesca 

(F) ser inferior ao FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Alteração  52 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha do mar 

Báltico e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As taxas-alvo de mortalidade por pesca 

devem ser alcançadas até 2015 e em 

seguida mantidas, para as unidades 

populacionais em causa, dentro dos 

seguintes intervalos: 

1. As taxas-alvo de mortalidade por pesca 

devem ter em conta os pareceres 

científicos mais recentes e ser alcançadas, 

se possível, até 2015, e, numa base 

progressiva e gradual, o mais tardar até 

2020, devendo posteriormente ser 

mantidas para as unidades populacionais 

em causa. A mortalidade por pesca para 

as unidades populacionais em causa deve 

ser estabelecida dentro dos seguintes 

intervalos: 

Unidade 

populacional 

Intervalo de 

taxas-alvo de 

mortalidade por 

pesca 

Unidade 

populacional 

Intervalo de 

taxas-alvo de 

mortalidade por 

pesca 

Bacalhau do 

Báltico Ocidental 

0,23-0,29 Bacalhau do 

Báltico Ocidental 

0-0,26 

Bacalhau do 

Báltico Oriental 

0,41-0,51 Bacalhau do 

Báltico Oriental 

0-FMSY 

Arenque do 

Báltico Central 

0,23-0,29 Arenque do 

Báltico Central 

0-0,22 

Arenque do golfo 

de Riga 

0,32-0,39 Arenque do golfo 

de Riga 

0-0,32 

Arenque do mar 

de Bótnia 

0,13-0,17 Arenque do mar 

de Bótnia 

0-0,12 

Arenque da baía Não definido Arenque da baía 0-FMSY 
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de Bótnia de Bótnia 

Arenque do 

Báltico Ocidental 

0,25-0,31 Arenque do 

Báltico Ocidental 

0-0,32 

Espadilha do 

Báltico 

0,26-0,32 Espadilha do 

Báltico 

0-0,26 

 A mortalidade por pesca (F) deve 

corresponder a 0,8 vezes o valor de 

FMSY. 

Or. en 

Justificação 

O CIEM publicou os seus números finais em 31 de março de 2015. Esta alteração é uma 

atualização técnica e insere os valores atualizados mais recentes do CIEM no artigo 4.º do 

regulamento, tal como adotado na Comissão das Pescas. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Alteração  53 

Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha do mar 

Báltico e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Quando estiverem disponíveis os 

novos dados científicos sobre as taxas de 

mortalidade ou o nível mínimo de 

biomassa reprodutora, a Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 15.º, a fim de 

possibilitar a revisão do plano à luz dos 

dados científicos mais recentes. A 

atualização deve ser efetuada de acordo 

com um calendário razoável, tanto no 

interesse da atividade de pesca como para 

observar a eficácia das medidas adotadas 

sobre a biomassa. 

Or. en 

 

 


