
 

 

 PE598.566/ 1 

 PT 

 

 

 

 

29.3.2017 A8-0376/ 001-006 

 

 

ALTERAÇÕES 001-006  
apresentadas pela Comissão das Pescas 

 

Relatório 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Características dos navios de pesca 

 

Proposta de regulamento (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) É essencial utilizar regras idênticas 

para a determinação das características dos 

navios de pesca, com vista a uniformizar as 

condições de exercício da atividade na 

União. 

(3) É essencial utilizar regras idênticas 

para a determinação das características dos 

navios de pesca, que devem estar em linha 

com as normas da política comum das 

pescas, com vista a uniformizar as 

condições de exercício da atividade na 

União. 

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Por conseguinte, deve ter-se em 

conta a Convenção internacional sobre a 

arqueação dos navios (a seguir designada 

por «Convenção de 1969»), assinada em 

Londres em 23 de junho de 1969, e a 

Convenção internacional de Torremolinos 

(5) Por conseguinte, deve ter-se em 

conta a Convenção internacional sobre a 

arqueação dos navios (a seguir designada 

por «Convenção de 1969»), assinada em 

Londres em 23 de junho de 1969, e a 

Convenção internacional de Torremolinos 
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sobre a segurança dos navios de pesca, 

assinada em Torremolinos em 2 de abril de 

1977, ambas elaboradas sob a égide da 

Organização Marítima Internacional 

(OMI). 

sobre a segurança dos navios de pesca, 

assinada em Torremolinos em 2 de abril de 

1977, a Convenção das Nações Unidas 

sobre a Pesca e a Conservação dos 

Recursos Biológicos do Alto Mar, 

assinada em Genebra em 29 de abril de 

1958. 

 

Alteração   3 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) Para os navios de pesca que 

excedam esse comprimento, deve ser 

adotada uma caracterização mais 

alargada do navio, que inclua a 

capacidade de carga, de combustível e de 

processamento e a potência. 

 

Alteração   4 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) A resolução do Parlamento 

Europeu, de 22 de novembro de 2012, 

sobre a pequena pesca costeira, a pesca 

artesanal e a reforma da Política Comum 

das Pescas solicita uma definição jurídica 

das características da pesca em grande 

escala e da pequena pesca, a fim de as 

distinguir do ponto de vista jurídico. Essa 

definição deve incluir, para além dos 

atributos relativos às dimensões do navio, 

como o seu comprimento, variáveis 

relativas ao seu intervalo operacional 

local, o seu papel social nas comunidades 

locais, o impacto ambiental, a capacidade 

de pesca e os dados económicos da 

empresa. 
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Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3.  A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 7.º no 

que diz respeito às alterações necessárias 

para adaptação ao progresso técnico das 

especificações referidas no n.° 2 do 

presente artigo. 

3.  A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 7.º no 

que diz respeito à alteração do n.º 2 do 

presente artigo, necessária para adaptação 

ao progresso técnico da norma 

internacional ISO pertinente. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2.  O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 5.º, n.º 3, é conferido à 

Comissão por tempo indeterminado, a 

partir de […]. 

2.  O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 5.º, n.º 3, é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos, a 

partir de [data de entrada em vigor do 

presente regulamento]. A Comissão deve 

elaborar um relatório sobre a delegação 

de poderes, o mais tardar nove meses 

antes do final do período de cinco anos. A 

delegação de poderes é tacitamente 

prorrogada por prazos de igual duração, 

salvo se o Parlamento Europeu ou o 

Conselho a tal se opuserem pelo menos 

três meses antes do final de cada prazo. 

 


