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_____________________________________________________________

Alteração 1
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que determinadas 
disposições das medidas de conservação e 
de execução da NAFO são alteradas com 
maior frequência pelas partes 
contratantes na NAFO, e que é provável 
que continuem a sê-lo no futuro, a fim de 
transpor rapidamente para o direito da 
União as futuras alterações das referidas 
medidas, deve ser delegado na Comissão o 
poder de, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
adotar atos respeitantes: aos prazos para 
a comunicação de informações e a 
apresentação de relatórios; às definições; 
à lista das atividades proibidas aos navios 
de investigação; a determinadas 
limitações das capturas e do esforço; aos 
deveres relacionados com o encerramento 
das pescas; às situações em que espécies 
incluídas na lista das possibilidades de 
pesca devem ser classificadas como 
capturas acessórias, especificando as 

(7) A transposição para o direito da 
União de futuras recomendações que 
alterem as medidas de conservação e de 
execução da NAFO deve ser efetuada 
através do processo legislativo ordinário.
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quantidades máximas das espécies assim 
classificadas que podem ser conservadas a 
bordo; a certas obrigações caso os limites 
de capturas acessórias sejam excedidos 
num lanço; às medidas relativas à pesca 
da raia; às medidas relativas à pesca do 
camarão-ártico; à alteração das 
profundidades da pesca e das referências 
a zonas restringidas ou encerradas; aos 
procedimentos relativos aos navios 
autorizados que tenham a bordo, no total, 
mais de 50 toneladas, em peso vivo, de 
capturas efetuadas fora da Área de 
Regulamentação e entrem nesta para 
pescar alabote-da-gronelândia, e às 
condições prévias para se iniciar a pesca 
desta espécie; aos encerramentos 
geográficos e períodos de defeso para o 
camarão-ártico; às medidas de 
conservação de tubarões, incluindo a 
comunicação de informações, a proibição 
de remover as barbatanas aos tubarões a 
bordo dos navios, bem como a sua 
conservação a bordo, transbordo e 
desembarque; às características técnicas 
das malhagens; às referências ao mapa 
da pegada e às restrições geográficas às 
atividades de pesca de fundo; às 
disposições relativas à definição das 
espécies indicadoras de uma descoberta 
de ecossistemas marinhos vulneráveis 
(EMV) e aos deveres dos observadores a 
bordo; ao conteúdo da transmissão 
eletrónica, à lista dos documentos válidos 
que devem ser mantidos a bordo dos 
navios e ao conteúdo dos planos de 
capacidade; à documentação sobre os 
convénios de fretamento que deve ser 
mantida a bordo dos navios; às 
obrigações de utilização de diários de 
pesca, de diários de produção e de planos 
de estiva, incluindo os deveres de 
comunicação e transmissão de 
informações; aos dados do VMS (sistema 
de monitorização dos navios); às 
disposições sobre a transmissão por via 
eletrónica do conteúdo das notificações; 
às obrigações do capitão de um navio de 
pesca durante a inspeção; aos deveres dos 
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inspetores e dos Estados-Membros de 
inspeção; à lista das infrações que 
constituem uma infração grave; aos 
deveres do Estado-Membro de pavilhão e 
do Estado-Membro do porto; às 
obrigações do capitão de um navio de 
pesca; aos requisitos aplicáveis à entrada 
no porto e às inspeções de partes não 
contratantes; à lista das medidas a adotar 
pelos Estados-Membros contra os navios 
da lista INN e às obrigações de 
apresentação de relatórios anuais.

Justificação

A Comissão propõe a transposição de futuras alterações à presente medida de conservação e 
execução da NAFO por meio de atos delegados. Isto significaria, praticamente, que o PE não 
tem qualquer palavra a dizer na NAFO e, no futuro, noutros fóruns internacionais. A 
transposição das recomendações das ORGP deve continuar a ser da competência conjunta 
do Parlamento Europeu e do Conselho no âmbito do processo legislativo ordinário 
(codecisão).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Observa que o atual Regulamento 
põe em evidência o estado «em risco» das 
espécies de elasmobrânquios, como os 
tubarões e as raias, e que, de acordo com 
as conclusões da União Internacional 
para a Conservação da Natureza, as 
populações de tubarões, e 
consequentemente os ecossistemas 
marinhos, estão seriamente ameaçados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «Pegada», também designada por 
«zonas de pesca de fundo existentes»: a 

(17) «Pegada», também designada por 
«zonas de pesca de fundo existentes»: a 
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parte da Área de Regulamentação em que 
foram exercidas historicamente atividades 
de pesca de fundo, definida pelas 
coordenadas indicadas no quadro 4 e 
ilustrada na figura 2 das MCE;

parte da Área de Regulamentação em que 
foram exercidas historicamente atividades 
de pesca de fundo, definida pelas 
coordenadas indicadas no quadro 4 e 
ilustrada na figura 2 das MCE referidas no 
ponto 1 e 2 do anexo ao presente 
regulamento;

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Espécies indicadoras de EMV»: as 
espécies que assinalam a ocorrência de 
ecossistemas marinhos vulneráveis, 
especificadas no anexo I.E, parte VI, das 
MCE;

(21) «Espécies indicadoras de EMV»: as 
espécies que assinalam a ocorrência de 
ecossistemas marinhos vulneráveis, 
especificadas no anexo I.E, parte VI, das 
MCE referidas no ponto 3 do anexo ao 
presente regulamento;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

(29) «Elemento indicador de EMV»: o 
elemento indicador de EMV mencionado 
entre as características topográficas, 
hidrofísicas ou geológicas que 
potencialmente apoiam os EMV, 
especificadas no anexo I.E, parte VII, das 
MCE.

(29) «Elemento indicador de EMV»: o 
elemento indicador de EMV mencionado 
entre as características topográficas, 
hidrofísicas ou geológicas que 
potencialmente apoiam os EMV, 
especificadas no anexo I.E, parte VII, das 
MCE referidas no ponto 4 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exercer atividades de pesca não a) Exercer atividades de pesca não 
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conformes com o seu plano de 
investigação; ou

conformes com o seu plano de 
investigação, inclusive fora da Área de 
Regulamentação; ou

Justificação

Os navios de investigação terão que incluir nos seus planos de investigação todas as 
atividades de pesca a realizar, inclusive fora da Área de Regulamentação. Não deve ser 
permitido realizar atividades de investigação que não constem dos planos de investigação.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Capturar mais camarão-ártico 3L do 
que a quantidade atribuída ao Estado-
Membro.

b) Capturar mais camarão-ártico 3L do 
que a quantidade atribuída  ao Estado-
Membro de pavilhão do navio.

Justificação

Deverá ser claro que a quantidade máxima de camarão-ártico que é possível capturar na 
área 3L é a estabelecida para o Estado-Membro do pavilhão do navio de investigação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Notificar a Comissão de todos os 
navios de investigação da pesca que 
arvorem legitimamente o seu pavilhão aos 
quais tenham autorizado a realização de 
atividades de investigação na Área de 
Regulamentação, por via eletrónica e no 
formato estabelecido no anexo II.C das 
MCE; e

a) Notificar a Comissão de todos os 
navios de investigação da pesca que 
arvorem legitimamente o seu pavilhão aos 
quais tenham autorizado a realização de 
atividades de investigação na Área de 
Regulamentação, por via eletrónica e no 
formato estabelecido no anexo II.C das 
MCE referidas no ponto 5 do anexo ao 
presente regulamento; e

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todas as limitações das 
capturas e do esforço se aplicam às 
unidades populacionais objeto das 
possibilidades de pesca vigentes e, salvo 
indicação em contrário, que todas as quotas 
sejam expressas em toneladas de peso vivo.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todas as limitações das 
capturas e/ou do esforço se aplicam às 
unidades populacionais objeto das 
possibilidades de pesca vigentes e, salvo 
indicação em contrário, que todas as quotas 
sejam expressas em toneladas de peso vivo.

Justificação

Deve ficar claro que as capturas e as limitações do esforço de pesca ocorrem de forma 
independente umas das outras no que se refere às unidades populacionais.

 Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Assegurar que não seja mantido a 
bordo dos seus navios cantarilho da divisão 
3M após a data em que se estime terem 
sido capturados 100 % do correspondente 
TAC;

c) Assegurar que não seja mantido a 
bordo dos seus navios cantarilho da divisão 
3M após a data em que se estime terem 
sido capturados 100 % do correspondente 
TAC, exceto se as MCE o autorizarem;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, a 
divisão 3M inclui a parte da divisão 3L 
delimitada pelas linhas que unem os pontos 
indicados no quadro 1 e ilustrada na figura 
1, n.º 1, das MCE.

1. Para efeitos do presente artigo, a 
divisão 3M inclui a parte da divisão 3L 
delimitada pelas linhas que unem os pontos 
indicados no quadro 1 e ilustrada na figura 
1, n.º 1, das MCE referidas no ponto 6 do 
anexo ao presente regulamento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os navios não podem pescar 
camarão-ártico na divisão 3M entre as 
00:01 UTC (tempo universal coordenado) 
de 1 de junho e as 24:00 UTC de 31 de 
dezembro na zona descrita no quadro 2 e 
ilustrada na figura 1, n.º 2, das MCE.

4. Os navios não podem pescar 
camarão-ártico na divisão 3M entre as 
00:01 UTC (tempo universal coordenado) 
de 1 de junho e as 24:00 UTC de 31 de 
dezembro na zona descrita no quadro 2 e 
ilustrada na figura 1, n.º 2, das MCE 
referidas no ponto 7 do anexo ao presente 
regulamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A pesca do camarão-ártico na divisão 
3L deve ser exercida a profundidades 
superiores a 200 metros. A pesca na Área 
de Regulamentação deve ser restringida a 
uma zona a leste de uma linha delimitada 
pelas coordenadas indicadas no quadro 3, 
ilustrada na figura 1, n.º 3, das MCE.

5. A pesca do camarão-ártico na divisão 
3L deve ser exercida a profundidades 
superiores a 200 metros. A pesca na Área 
de Regulamentação deve ser restringida a 
uma zona a leste de uma linha delimitada 
pelas coordenadas indicadas no quadro 3, 
ilustrada na figura 1, n.º 3, das MCE 
referidas no ponto 8 do anexo ao presente 
regulamento.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As capturas de alabote-da-
gronelândia efetuadas por um navio 
autorizado só podem ser desembarcadas 
em portos designados. Para o efeito, cada 
Estado-Membro deve designar um mais 
portos do seu território em que os navios 
autorizados podem desembarcar esta 
espécie;

b) As capturas de alabote-da-
gronelândia efetuadas por um navio 
autorizado só podem ser desembarcadas 
em portos designados. Para o efeito, cada 
Estado-Membro deve designar um mais 
portos em que os navios autorizados 
podem desembarcar esta espécie;

Justificação

A alínea b) do artigo 10.º, n.º 1, poderia ser entendida como permitindo o desembarque de 
alabote-da-gronelândia apenas em portos designados do território de um Estado-Membro. 
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Tal prática não é, até à data, uma prática corrente e também não é necessária.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos 48 horas antes da hora 
prevista de chegada ao porto, os navios 
autorizados, ou seus representantes em seu 
nome, devem informar a autoridade 
portuária competente da hora de chegada 
prevista, da quantidade estimada de 
alabote-da-gronelândia mantida a bordo e 
das divisões em que foram efetuadas as 
capturas;

d) Pelo menos 48 horas antes da hora 
prevista de chegada ao porto, os navios 
autorizados, ou seus representantes em seu 
nome, devem informar a autoridade do 
porto competente para efeitos de controlo 
da pesca da hora de chegada prevista, da 
quantidade total estimada de alabote-da-
gronelândia mantida a bordo e das 
quantidades estimadas por divisão ou 
divisões em que foram efetuadas as 
capturas;

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência com o sistema de competências espanhol.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os Estados-Membros devem 
inspecionar os desembarques de alabote-
da-gronelândia nos seus portos e preparar e 
transmitir à Comissão, com cópia para a 
EFCA, um relatório de inspeção no 
formato estabelecido no anexo IV.C das 
MCE, no prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da conclusão da inspeção. O relatório 
PSC-3 deve tipificar e descrever em 
pormenor qualquer infração do 
regulamento detetada aquando da inspeção 
no porto. Deve incluir todas as informações 
pertinentes disponíveis sobre as infrações 
detetadas no mar durante a viagem em 
curso do navio de pesca inspecionado. A 
Comissão deve publicar essas informações 

e) Os Estados-Membros devem 
inspecionar os desembarques de alabote-
da-gronelândia nos seus portos e preparar e 
transmitir à Comissão, com cópia para a 
EFCA, um relatório de inspeção no 
formato estabelecido no anexo IV.C das 
MCE referidas no ponto 9 do anexo ao 
presente regulamento, no prazo de 14 dias 
úteis a contar da data da conclusão da 
inspeção. O relatório PSC-3 deve tipificar e 
descrever em pormenor qualquer infração 
do regulamento detetada aquando da 
inspeção no porto. Deve incluir todas as 
informações pertinentes disponíveis sobre 
as infrações detetadas no mar durante a 
viagem em curso do navio de pesca 
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no sítio web da NAFO dedicado ao 
acompanhamento, ao controlo e à 
vigilância.

inspecionado. A Comissão deve publicar 
essas informações no sítio web da NAFO 
dedicado ao acompanhamento, ao controlo 
e à vigilância.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem, sempre 
que possível:

5. Os Estados-Membros devem:

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Realizar investigações destinadas a 
tornar as artes de pesca mais seletivas com 
vista à proteção dos tubarões;

a) Realizar investigações destinadas a 
tornar as artes de pesca mais seletivas com 
vista à proteção dos tubarões e das espécies 
elasmobrânquias;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Realizar investigações sobre os 
principais parâmetros biológicos e 
ecológicos, as fases do ciclo de vida, as 
características comportamentais e os 
padrões de migração, bem como sobre a 
possível cartografia das principais espécies 
de tubarões e a identificação das zonas de 
desova e alevinagem.

b) Realizar investigações sobre os 
principais parâmetros biológicos e 
ecológicos, as fases do ciclo de vida, as 
características comportamentais e os 
padrões de migração, bem como sobre a 
possível cartografia das principais espécies 
de tubarões e elasmobrânquios e a 
identificação das zonas de desova e 
alevinagem.

Alteração 20
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, a 
malhagem deve ser medida em 
conformidade com o anexo III.A das MCE.

1. Para efeitos do presente artigo, a 
malhagem deve ser medida em 
conformidade com o anexo III.A das MCE 
referidas no ponto 10 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 130 mm para todos os outros peixes 
de fundo, constantes do anexo I.C das 
MCE;

d) 130 mm para todos os outros peixes 
de fundo, constantes do anexo I.C das 
MCE referidas no ponto 11 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios não podem utilizar 
procedimentos nem dispositivos que 
obstruam a abertura das malhas ou 
reduzam a malhagem. Contudo, os navios 
podem fixar dispositivos descritos no 
anexo III.B das MCE, relativo às forras 
superiores e às bichanas para os camarões 
autorizadas, à parte superior do saco de 
modo a não obstruir a abertura das malhas 
deste, incluindo eventuais bocas. À parte 
inferior do saco de uma rede podem ser 
fixadas telas, peças de rede ou outro 
material unicamente na medida necessária 
para impedir ou reduzir a deterioração do 
saco.

2. Os navios não podem utilizar 
procedimentos nem dispositivos que 
obstruam a abertura das malhas ou 
reduzam a malhagem. Contudo, os navios 
podem fixar dispositivos descritos no 
anexo III.B das MCE referidas no ponto 
12 do anexo ao presente regulamento, 
relativo às forras superiores e às bichanas 
para os camarões autorizadas, à parte 
superior do saco de modo a não obstruir a 
abertura das malhas deste, incluindo 
eventuais bocas. À parte inferior do saco 
de uma rede podem ser fixadas telas, peças 
de rede ou outro material unicamente na 
medida necessária para impedir ou reduzir 
a deterioração do saco.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os navios que pescam camarão-
ártico nas divisões 3L ou 3M devem usar 
grelhas ou grades separadoras com uma 
distância máxima entre barras de 22 mm. 
Os navios que pescam camarão-ártico na 
divisão 3L devem estar igualmente 
equipados com bichanas de comprimento 
mínimo de 72 cm, medido em 
conformidade com o anexo III.B das MCE.

3. Os navios que pescam camarão-
ártico nas divisões 3L ou 3M devem usar 
grelhas ou grades separadoras com uma 
distância máxima entre barras de 22 mm. 
Os navios que pescam camarão-ártico na 
divisão 3L devem estar igualmente 
equipados com bichanas de comprimento 
mínimo de 72 cm, medido em 
conformidade com o anexo III.B das MCE 
referidas no ponto 12 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Não podem ser mantidos a bordo dos 
navios peixes de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo fixado no anexo I.D das 
MCE; esses peixes devem ser 
imediatamente devolvidos ao mar.

1. Não podem ser mantidos a bordo dos 
navios peixes de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo fixado no anexo I.D das 
MCE referidas no ponto 13 do anexo ao 
presente regulamento; esses peixes devem 
ser imediatamente devolvidos ao mar.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O peixe transformado de 
comprimento inferior ao equivalente 
exigido para a espécie em causa no 
anexo I.D das MCE é considerado como 
proveniente de peixes de tamanho inferior 
ao mínimo exigido para essa espécie.

2. O peixe transformado de 
comprimento inferior ao equivalente 
exigido para a espécie em causa no 
anexo I.D das MCE referidas no ponto 13 
do anexo ao presente regulamento é 
considerado como proveniente de peixes de 
tamanho inferior ao mínimo exigido para 
essa espécie.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas de pesca de fundo existentes na 
Área de Regulamentação ilustradas na 
figura 2 das MCE são delimitadas a oeste 
pela fronteira da zona económica exclusiva 
do Canadá e a leste pelos pontos indicados 
no quadro 4 das MCE.

As zonas de pesca de fundo existentes na 
Área de Regulamentação ilustradas na 
figura 2 das MCE referidas no ponto 2 do 
anexo ao presente regulamento são 
delimitadas a oeste pela fronteira da zona 
económica exclusiva do Canadá e a leste 
pelos pontos indicados no quadro 4 das 
MCE referidas no ponto 14 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2020, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo em qualquer das zonas 
ilustradas na figura 3 das MCE e 
delimitadas pela linha que une os pontos 
indicados no quadro 5 das MCE (por 
ordem numérica e com retorno ao ponto 1).

1. Até 31 de dezembro de 2020, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo em qualquer das zonas 
ilustradas na figura 3 das MCE referidas 
no ponto 1 do anexo ao presente 
regulamento e delimitadas pela linha que 
une os pontos indicados no quadro 5 das 
MCE referidas no ponto 16 do anexo ao 
presente regulamento (por ordem 
numérica e com retorno ao ponto 1).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de dezembro de 2020, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo na zona da divisão 3O 
ilustrada na figura 4 das MCE e delimitada 

2. Até 31 de dezembro de 2020, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo na zona da divisão 3O 
ilustrada na figura 4 das MCE referidas no 
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pela linha que une os pontos indicados no 
quadro 6 das MCE (por ordem numérica e 
com retorno ao ponto 1).

ponto 17 do anexo ao presente 
regulamento e delimitada pela linha que 
une os pontos indicados no quadro 6 das 
MCE referidas no ponto 18 do anexo ao 
presente regulamento (por ordem 
numérica e com retorno ao ponto 1).

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até 31 de dezembro de 2020, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo nas zonas 1-13 ilustradas na 
figura 5 das MCE e delimitadas pela linha 
que une os pontos indicados no quadro 7 
das MCE (por ordem numérica e com 
retorno ao ponto 1).

3. Até 31 de dezembro de 2020, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo nas zonas 1-13 ilustradas na 
figura 5 das MCE referidas no ponto 19 do 
anexo ao presente regulamento e 
delimitadas pela linha que une os pontos 
indicados no quadro 7 das MCE referidas 
no ponto 20 do anexo ao presente 
regulamento (por ordem numérica e com 
retorno ao ponto 1).

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Até 31 de dezembro de 2018, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo na zona 14 ilustrada na 
figura 5 e delimitada pela linha que une os 
pontos indicados no quadro 7 das MCE 
(por ordem numérica e com retorno ao 
ponto 1).

4. Até 31 de dezembro de 2018, os 
navios não podem exercer atividades de 
pesca de fundo na zona 14 ilustrada na 
figura 5 das MCE referidas no ponto 5 do 
anexo ao presente regulamento e 
delimitada pela linha que une os pontos 
indicados no quadro 7 das MCE referidas 
no ponto 20 do anexo ao presente 
regulamento (por ordem numérica e com 
retorno ao ponto 1).

Alteração 31

Proposta de regulamento
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Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As atividades de pesca exploratória 
de fundo devem ser precedidas de uma 
exploração prévia efetuada em 
conformidade com o protocolo para a 
pesca exploratória constante do anexo I.E 
das MCE.

1. As atividades de pesca exploratória 
de fundo devem ser precedidas de uma 
exploração prévia efetuada em 
conformidade com o protocolo para a 
pesca exploratória constante do anexo I.E 
das MCE referidas no ponto 21 do anexo 
ao presente regulamento.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transmitir à Comissão a «Declaração 
de intenção de realizar atividades de pesca 
exploratória de fundo», em conformidade 
com anexo I.E das MCE, juntamente com a 
apreciação prevista no artigo 20.º, n.º 1;

a) Transmitir à Comissão a «Declaração 
de intenção de realizar atividades de pesca 
exploratória de fundo», em conformidade 
com o anexo I.E das MCE referidas no 
ponto 22 do anexo ao presente 
regulamento, juntamente com a apreciação 
prevista no artigo 20.º, n.º 1;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apresentar à Comissão o «Relatório 
da viagem de pesca exploratória de fundo» 
em conformidade com o anexo I.E das 
MCE, no prazo de dois meses a contar da 
conclusão dessas atividades.

d) Apresentar à Comissão o «Relatório 
da viagem de pesca exploratória de fundo» 
em conformidade com o anexo I.E das 
MCE referidas no ponto 23 do anexo ao 
presente regulamento, no prazo de dois 
meses a contar da conclusão dessas 
atividades.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Abordar os elementos previstos no 
anexo I.E das MCE.

b) Abordar os elementos para avaliação 
das atividades de pesca exploratória de 
fundo propostas em conformidade com o 
anexo I.E das MCE referidas no ponto 24 
do anexo ao presente regulamento.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem impor 
aos capitães dos navios autorizados a 
arvorar o seu pavilhão que exerçam 
atividades de pesca de fundo na Área de 
Regulamentação a obrigação de quantificar 
as capturas de espécies indicadoras de 
EMV, sempre que encontrem indícios da 
presença destas espécies, em conformidade 
o anexo I.E das MCE, durante operações 
de pesca.

2. Os Estados-Membros devem impor 
aos capitães dos navios autorizados a 
arvorar o seu pavilhão que exerçam 
atividades de pesca de fundo na Área de 
Regulamentação a obrigação de quantificar 
as capturas de espécies indicadoras de 
EMV, sempre que encontrem indícios da 
presença destas espécies, em conformidade 
o anexo I.E das MCE referidas no ponto 
25 do anexo ao presente regulamento, 
durante operações de pesca.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identifique os corais, as esponjas e 
outros organismos, ao nível taxonómico 
mais baixo possível, utilizando para o 
efeito o formulário de recolha de dados 
sobre a pesca exploratória, em 
conformidade com o anexo I.E das MCE; e

a) Identifique os corais, as esponjas e 
outros organismos, ao nível taxonómico 
mais baixo possível, utilizando para o 
efeito o formulário de recolha de dados 
sobre a pesca exploratória, em 
conformidade com o anexo I.E das MCE 
referidas no ponto 26 do anexo ao 
presente regulamento; e

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A lista dos navios autorizados a 
arvorar o seu pavilhão aos quais podem 
autorizar o exercício de atividades de pesca 
na Área de Regulamentação, a seguir 
designados por «navios notificados», no 
formato estabelecido no anexo II.C1 das 
MCE;

a) A lista dos navios autorizados a 
arvorar o seu pavilhão aos quais podem 
autorizar o exercício de atividades de pesca 
na Área de Regulamentação, a seguir 
designados por «navios notificados», no 
formato estabelecido no anexo II.C1 das 
MCE referidas no ponto 27 do anexo ao 
presente regulamento;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sem demora, qualquer exclusão da 
lista dos navios notificados, no formato 
estabelecido no anexo II.C2 das MCE.

b) Sem demora, qualquer exclusão da 
lista dos navios notificados, no formato 
estabelecido no anexo II.C2 das MCE 
referidas no ponto 28 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A autorização individual de cada 
navio constante da lista dos navios 
notificados ao qual tenham autorizado o 
exercício de atividades de pesca na Área de 
Regulamentação, a seguir designado por 
«navio autorizado», no formato 
estabelecido no anexo II.C3 das MCE, o 
mais tardar 20 dias antes do início das 
atividades de pesca no ano civil em causa.

a) A autorização individual de cada 
navio constante da lista dos navios 
notificados ao qual tenham autorizado o 
exercício de atividades de pesca na Área de 
Regulamentação, a seguir designado por 
«navio autorizado», no formato 
estabelecido no anexo II.C3 das MCE 
referidas no ponto 29 do anexo ao 
presente regulamento, o mais tardar 20 
dias antes do início das atividades de pesca 
no ano civil em causa.

As autorizações devem, em particular, 
indicar as datas de início e fim da validade 
e as espécies às quais é permitida a pesca 
dirigida, salvo isenção prevista no 

As autorizações devem, em particular, 
indicar as datas de início e fim da validade 
e as espécies às quais é permitida a pesca 
dirigida, salvo isenção prevista no 
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anexo II.C3 das MCE. Caso o navio 
pretenda pescar espécies regulamentadas 
referidas nas possibilidades de pesca, deve 
identificar a unidade populacional 
correspondente à espécie regulamentada e 
à zona em causa;

anexo II.C3 das MCE referidas no ponto 
29 do anexo ao presente regulamento. 
Caso o navio pretenda pescar espécies 
regulamentadas referidas nas 
possibilidades de pesca, deve identificar a 
unidade populacional correspondente à 
espécie regulamentada e à zona em causa;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A suspensão da autorização, no 
formato estabelecido no anexo II.C4 das 
MCE, sem demora, se a autorização em 
causa for retirada ou o seu conteúdo 
alterado, caso a retirada ou a alteração 
ocorram durante o período de validade;

b) A suspensão da autorização, no 
formato estabelecido no anexo II.C4 das 
MCE referidas no ponto 30 do anexo ao 
presente regulamento, sem demora, se a 
autorização em causa for retirada ou o seu 
conteúdo alterado, caso a retirada ou a 
alteração ocorram durante o período de 
validade;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O código alfa-3 de cada espécie, 
indicado no anexo I.C das MCE;

b) O código alfa-3 de cada espécie, 
indicado no anexo I.C das MCE referidas 
no ponto 31 do anexo ao presente 
regulamento;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O código de apresentação do 
produto, indicado no anexo II.K das MCE.

e) O código de apresentação do 
produto, indicado no anexo II.K das MCE 
referidas no ponto 32 do anexo ao 



PE637.725/ 18

PT

presente regulamento.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios de pesca devem manter um 
diário de pesca, que deve ser conservado a 
bordo por um período mínimo de 12 
meses, e que, em conformidade com o 
anexo II.A das MCE:

2. Os navios de pesca devem manter um 
diário de pesca, que deve ser conservado a 
bordo por um período mínimo de 12 
meses, e que, em conformidade com o 
anexo II.A das MCE referidas no ponto 33 
do anexo ao presente regulamento:

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Seja conservado a bordo até ao 
descarregamento completo do navio.

d) Seja conservado a bordo até todas as 
capturas terem sido completamente 
descarregadas do navio.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Todos os navios de pesca devem 
transmitir, por via eletrónica, ao seu CVP, 
no formato e com o conteúdo estabelecidos 
nos anexos II.D e II.F das MCE para cada 
tipo de comunicação, informações sobre:

6. Todos os navios de pesca devem 
transmitir, por via eletrónica, ao seu CVP, 
no formato e com o conteúdo estabelecidos 
nos anexos II.D e II.F das MCE referidas 
nos pontos 34 e 35 do anexo ao presente 
regulamento para cada tipo de 
comunicação, informações sobre:

Alteração 46
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As capturas de espécies pertencentes 
à lista de espécies do anexo I.C das MCE 
cujo peso vivo total a bordo seja inferior a 
100 kg podem ser comunicadas utilizando 
o código alfa-3 MZZ (espécies marinhas 
não especificadas), exceto no caso dos 
tubarões. Todos os tubarões devem ser 
indicados, na medida do possível, 
especificando a espécie, com o código alfa-
3 correspondente. Não sendo possível 
indicar a espécie, as espécies de tubarão 
devem ser registadas como esqualiformes 
(SHX) ou esqualídeos (DGX), consoante o 
caso e em conformidade com os códigos 
alfa-3 constantes do anexo I.C das MCE.

g) As capturas de espécies pertencentes 
à lista de espécies do anexo I.C das MCE 
referidas no ponto 31 do anexo ao 
presente regulamento, cujo peso vivo total 
a bordo seja inferior a 100 kg podem ser 
comunicadas utilizando o código alfa-3 
MZZ (espécies marinhas não 
especificadas), exceto no caso dos 
tubarões. Todos os tubarões devem ser 
indicados, na medida do possível, 
especificando a espécie, com o código alfa-
3 correspondente. Não sendo possível 
indicar a espécie, as espécies de tubarão 
devem ser registadas como esqualiformes 
(SHX) ou esqualídeos (DGX), consoante o 
caso e em conformidade com os códigos 
alfa-3 constantes do anexo I.C das MCE 
referidas no ponto 31 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As comunicações referidas no n.º 6 podem 
ser anuladas utilizando-se para o efeito o 
formato especificado no anexo II.F.8 das 
MCE. Se alguma destas comunicações for 
alvo de correções, deve ser enviada uma 
nova comunicação sem demora após a 
comunicação de anulação e nos prazos 
fixados no presente artigo.

As comunicações referidas no n.º 6 podem 
ser anuladas utilizando-se para o efeito o 
formato especificado no anexo II.F.8 das 
MCE referidas no ponto 35 do anexo ao 
presente regulamento. Se alguma destas 
comunicações for alvo de correções, deve 
ser enviada uma nova comunicação sem 
demora após a comunicação de anulação e 
nos prazos fixados no presente artigo.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os seus CVP, imediatamente 
após a receção das comunicações a que se 
refere o n.º 6, as transmitem, por via 
eletrónica, ao secretário executivo da 
NAFO, no formato estabelecido no 
anexo II.D das MCE, com cópia para a 
Comissão e a EFCA.

8. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os seus CVP, imediatamente 
após a receção das comunicações a que se 
refere o n.º 6, as transmitem, por via 
eletrónica, ao secretário executivo da 
NAFO, no formato estabelecido no 
anexo II.D das MCE referidas no ponto 34 
do anexo ao presente regulamento, com 
cópia para a Comissão e a EFCA.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Assegurar que as informações do 
diário de bordo sejam apresentadas à 
Comissão em XML (Linguagem de 
Marcação Extensível) ou em formato de 
ficheiro Microsoft Excel, com, pelo menos, 
a informação contemplada no anexo II.N 
das MCE, nos 60 dias seguintes à 
conclusão de cada viagem de pesca

.

b) Assegurar que as informações do 
diário de bordo sejam apresentadas à 
Comissão em XML (Linguagem de 
Marcação Extensível) ou em formato de 
ficheiro Microsoft Excel, com, pelo menos, 
a informação contemplada no anexo II.N 
das MCE referidas no ponto 36 do anexo 
ao presente regulamento, nos 60 dias 
seguintes à conclusão de cada viagem de 
pesca

.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os dados de posição VMS 
transmitidos ao secretário executivo da 
NAFO estão em conformidade com o 
formato de intercâmbio de dados definido 
no anexo II.E das MCE e descrito em 
maior pormenor no anexo II.D das 
mesmas.

b) Os dados de posição VMS 
transmitidos ao secretário executivo da 
NAFO estão em conformidade com o 
formato de intercâmbio de dados definido 
no anexo II.E das MCE referidas no ponto 
37 do anexo ao presente regulamento e 
descrito em maior pormenor no anexo II.D 
das MCE referidas no ponto 34 do anexo 
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ao presente regulamento.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Indicação, na secção «Observações» 
do seu relatório, a que se refere o 
anexo II.M das MCE, das quantidades de 
todas as espécies indicadoras de EMV, 
referidas no anexo I.E das MCE, 
capturadas em cada lanço, no exercício de 
atividades de pesca em montes submarinos 
que sejam objeto de medidas de 
encerramento definidas no artigo 18.º, 
n.º 1;

d) Indicação, na secção «Observações» 
do seu relatório, a que se refere o 
anexo II.M das MCE referidas no ponto 
38 do anexo ao presente regulamento, das 
quantidades de todas as espécies 
indicadoras de EMV, referidas no anexo 
I.E das MCE constantes do ponto 25 do 
anexo ao presente regulamento, 
capturadas em cada lanço, no exercício de 
atividades de pesca em montes submarinos 
que sejam objeto de medidas de 
encerramento definidas no artigo 18.º, 
n.º 1;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Apresentação do relatório, nos 
termos do anexo II.M das MCE, em 
formato eletrónico, ao Estado-Membro de 
pavilhão e, em caso de inspeção no porto, à 
autoridade local de inspeção no porto, logo 
que possível após a saída da Área de 
Regulamentação, e o mais tardar à chegada 
do navio ao porto. O Estado-Membro de 
pavilhão deve enviar o relatório à 
Comissão, em formato de ficheiro 
Microsoft Excel, no prazo de 25 dias a 
contar da chegada do navio ao porto. A 
Comissão deve transmitir esse relatório ao 
secretário executivo da NAFO.

h) Apresentação do relatório, nos 
termos do anexo II.M das MCE constantes 
do ponto 38 do anexo ao presente 
regulamento, em formato eletrónico, ao 
Estado-Membro de pavilhão e, em caso de 
inspeção no porto, à autoridade local de 
inspeção no porto, logo que possível após a 
saída da Área de Regulamentação, e o mais 
tardar à chegada do navio ao porto. O 
Estado-Membro de pavilhão deve enviar o 
relatório à Comissão, em formato de 
ficheiro Microsoft Excel, no prazo de 25 
dias a contar da chegada do navio ao porto. 
A Comissão deve transmitir esse relatório 
ao secretário executivo da NAFO.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Além de realizar as tarefas descritas 
no artigo 27.º, n.º 3, transmitir diariamente, 
em conformidade com o anexo II.G das 
MCE, o relatório do observador (OBR) ao 
CVP do Estado-Membro de pavilhão, que 
deve, por seu turno, o mais tardar às 12:00 
UTC do dia seguinte à sua receção, 
transmiti-lo à Comissão, que o enviará ao 
secretário executivo da NAFO; e

a) Além de realizar as tarefas descritas 
no artigo 27.º, n.º 3, transmitir diariamente, 
em conformidade com o anexo II.G das 
MCE, o relatório do observador (OBR) ao 
CVP do Estado-Membro de pavilhão 
referido no ponto 39 do anexo ao presente 
regulamento, que deve, por seu turno, o 
mais tardar às 12:00 UTC do dia seguinte à 
sua receção, transmiti-lo à Comissão, que o 
enviará ao secretário executivo da NAFO; 
e

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em conformidade com o anexo II.F.3 
das MCE, transmitir diariamente a 
declaração CAT ao CVP do Estado-
Membro de pavilhão e assegurar que as 
capturas declaradas correspondem aos 
registos do diário de bordo. O CVP deve, 
por seu turno, até às 12:00 UTC do dia 
seguinte à sua receção, transmitir a 
declaração à Comissão, que a enviará ao 
secretário executivo da NAFO; e

a) Em conformidade com o anexo II.F.3 
das MCE, transmitir diariamente a 
declaração CAT ao CVP do Estado-
Membro de pavilhão referido no ponto 40 
do anexo ao presente regulamento e 
assegurar que as capturas declaradas 
correspondem aos registos do diário de 
bordo. O CVP deve, por seu turno, até às 
12:00 UTC do dia seguinte à sua receção, 
transmitir a declaração à Comissão, que a 
enviará ao secretário executivo da NAFO; 
e

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Todos os relatórios de inspeção, 
vigilância e inquérito a que se refere o 

10. Todos os relatórios de inspeção, 
vigilância e inquérito a que se refere o 
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capítulo VII, assim como as imagens e os 
elementos de prova associados, devem ser 
tratados como confidenciais, em 
conformidade com o anexo II.B das MCE.

capítulo VII, assim como as imagens e os 
elementos de prova associados, devem ser 
tratados como confidenciais, em 
conformidade com o anexo II.B das MCE 
referidas no ponto 41 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Preencher o formulário do relatório 
de vigilância estabelecido no anexo IV.A 
das MCE. Se tiver realizado uma avaliação 
volumétrica do conteúdo de um lanço ou 
uma avaliação da composição das capturas 
correspondentes, o relatório de vigilância 
deve incluir todas as informações 
pertinentes à composição do lanço e 
indicar o método utilizado para a avaliação 
volumétrica;

a) Preencher o formulário do relatório 
de vigilância de acordo com o anexo IV.A 
das MCE referidas no ponto 42 do anexo 
ao presente regulamento. Se tiver 
realizado uma avaliação volumétrica do 
conteúdo de um lanço ou uma avaliação da 
composição das capturas correspondentes, 
o relatório de vigilância deve incluir todas 
as informações pertinentes à composição 
do lanço e indicar o método utilizado para 
a avaliação volumétrica;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Colocam no navio de inspeção e no 
bote de acostagem o galhardete descrito no 
anexo IV.E das MCE;

b) Colocam no navio de inspeção e no 
bote de acostagem o galhardete descrito no 
anexo IV.E das MCE referidas no ponto 
43 do anexo ao presente regulamento;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Faculta uma escada de portaló, de c) Faculta uma escada de portaló, de 
acordo com o anexo IV.G das MCE 
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acordo com o anexo IV.G das MCE; referidas no ponto 44 do anexo ao 
presente regulamento.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Abstém-se de interferir nos contactos 
entre os inspetores e o observador;

h) Abstém-se de interferir nos contactos 
entre os inspetores e o observador, 
disponibilizando um espaço ou uma área 
reservado(a) para esse efeito;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros velam por que 
os seus inspetores preencham um relatório 
sobre cada inspeção segundo o formulário 
constante do anexo IV.B das MCE.

1. Os Estados-Membros velam por que 
os seus inspetores preencham um relatório 
sobre cada inspeção segundo o formulário 
previsto no anexo IV.B das MCE referidas 
no ponto 45 do anexo ao presente 
regulamento.

Alteração 61

Proposta de regulamento
 Artigo 34 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na comparação entre os registos do 
diário de produção e os do diário de pesca, 
os inspetores devem converter em peso 
vivo o peso de produção, recorrendo aos 
fatores de conversão utilizados pelo 
capitão;

b) Na comparação entre os registos do 
diário de produção e os do diário de pesca, 
os inspetores devem converter em peso 
vivo o peso de produção, recorrendo aos 
fatores de conversão enunciados nos 
anexos XIII, XIV e XV do Regulamento 
(UE) n.º 404/2011; Para as espécies e as 
apresentações não abrangidas nestes 
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anexos, aplicam-se os fatores de 
conversão utilizados pelo capitão;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apõem solidamente o selo de 
inspeção da NAFO, descrito no anexo IV.F 
das MCE, se for caso disso, e anotam 
devidamente no relatório de inspeção as 
medidas tomadas e o número de série de 
cada selo;

d) Apõem solidamente o selo de 
inspeção da NAFO, descrito no anexo IV.F 
das MCE constantes do ponto 46 do anexo 
ao presente regulamento, se for caso 
disso, e anotam devidamente no relatório 
de inspeção as medidas tomadas e o 
número de série de cada selo;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transmitir, no prazo de 24 horas a 
contar da deteção da infração, o auto de 
notícia comunicado pelos seus inspetores à 
Comissão e à EFCA, que, por seu turno, o 
transmitem à autoridade competente da 
parte contratante que é o Estado de 
pavilhão do navio ou ao Estado-Membro se 
este não for o Estado-Membro de inspeção, 
bem como ao secretário executivo da 
NAFO. Do auto de notícia devem constar 
as informações inscritas no ponto 15 do 
relatório de inspeção estabelecido no 
anexo IV.B das MCE, as medidas 
pertinentes, bem como uma descrição em 
pormenor dos motivos que levaram à 
emissão do auto de notícia da infração e os 
elementos comprovativos desta. O auto 
deve ser acompanhado, sempre que 
possível, de imagens de qualquer arte de 
pesca, capturas ou outros elementos de 
prova referentes à infração a que se refere 
o n.º 1 do presente artigo;

a) Transmitir, no prazo de 24 horas a 
contar da deteção da infração, o auto de 
notícia comunicado pelos seus inspetores à 
Comissão e à EFCA, que, por seu turno, o 
transmitem à autoridade competente da 
parte contratante que é o Estado de 
pavilhão do navio ou ao Estado-Membro se 
este não for o Estado-Membro de inspeção, 
bem como ao secretário executivo da 
NAFO. Do auto de notícia devem constar 
as informações inscritas no ponto 15 do 
relatório de inspeção estabelecido no 
anexo IV.B das MCE constantes do ponto 
45 do anexo ao presente regulamento, as 
medidas pertinentes, bem como uma 
descrição em pormenor dos motivos que 
levaram à emissão do auto de notícia da 
infração e os elementos comprovativos 
desta. O auto deve ser acompanhado, 
sempre que possível, de imagens de 
qualquer arte de pesca, capturas ou outros 
elementos de prova referentes à infração a 
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que se refere o n.º 1 do presente artigo;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) A obstrução do trabalho dos 
inspetores ou observadores, sua 
intimidação, interferência com o seu 
trabalho ou outras formas de os impedir de 
desempenharem as suas funções;

l) A obstrução do trabalho dos 
inspetores ou observadores, sua 
intimidação, a interferência com o seu 
trabalho ou outras formas de os impedir de 
desempenharem as suas funções, ou o 
exercício de formas indiretas de pressão, 
como seja impedi-los de descansar ou 
invadir a sua privacidade; 

Justificação

Os observadores passam grandes temporadas embarcados nos navios de pesca e, apesar de 
não haver impedimentos claros ao seu trabalho, tentativas de prejudicar o seu descanso e a 
sua privacidade constituem formas indiretas de reduzir a sua capacidade de trabalho.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente capítulo 
aplicam-se aos desembarques e aos 
transbordos efetuados pelos navios de 
pesca autorizados a arvorar o pavilhão de 
outra parte contratante na NAFO que 
exercem atividades de pesca na Área de 
Regulamentação, bem como à utilização de 
portos dos Estados-Membros por esses 
navios. As disposições aplicam-se aos 
peixes capturados na Área de 
Regulamentação e aos produtos da pesca 
obtidos a partir desse peixe que não tenham 
sido anteriormente desembarcados ou 
transbordados num porto.

As disposições do presente capítulo 
aplicam-se aos desembarques e aos 
transbordos efetuados pelos navios de 
pesca autorizados a arvorar o pavilhão de 
outra parte contratante na NAFO que 
exercem atividades de pesca na Área de 
Regulamentação, bem como à utilização de 
portos dos Estados-Membros por esses 
navios. As referidas disposições 
aplicam-se às capturas feitas na Área de 
Regulamentação e aos produtos da pesca 
obtidos a partir dessas capturas que não 
tenham sido anteriormente desembarcados 
ou transbordados num porto.
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Justificação

As disposições aplicam-se a todos os recursos haliêuticos e não apenas a peixes.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro do porto deve 
estabelecer um período mínimo para os 
pedidos prévios. Este deve ser de três dias 
úteis antes da hora prevista de chegada.  
O Estado-Membro do porto pode, porém, 
de acordo com a Comissão, estabelecer 
outro período para o pedido prévio, 
tomando em consideração, entre outros 
elementos, a distância entre o pesqueiro e 
os seus portos. O Estado-Membro do porto 
deve apresentar à Comissão as informações 
sobre o período para o pedido prévio, que 
publicará, em formato PDF, no sítio web 
da NAFO dedicado ao acompanhamento, 
ao controlo e à vigilância.

2. O Estado-Membro do porto deve 
estabelecer um período mínimo para a 
apresentação de pedidos prévios de três 
dias úteis antes da chegada. O Estado-
Membro do porto pode, porém, de acordo 
com a Comissão, estabelecer outro período 
para o pedido prévio, tomando em 
consideração, entre outros elementos, a 
distância entre o pesqueiro e os seus 
portos. O Estado-Membro do porto deve 
apresentar à Comissão as informações 
sobre o período para o pedido prévio, que 
publicará, em formato PDF, no sítio web 
da NAFO dedicado ao acompanhamento, 
ao controlo e à vigilância.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se a confirmação não for recebida no 
prazo de 14 dias a contar do desembarque, 
o Estado-Membro do porto pode confiscar 
e dispor do pescado nos termos da lei 
nacional.

c) Se a confirmação não for recebida no 
prazo de 14 dias a contar da conclusão das 
operações de desembarque, o 
Estado-Membro do porto pode confiscar e 
dispor do pescado nos termos da lei 
nacional.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 8



PE637.725/ 28

PT

Texto da Comissão Alteração

8. O Estado-Membro do porto deve 
comunicar imediatamente ao capitão do 
navio de pesca se autoriza ou não a entrada 
no porto ou, caso o navio se encontre no 
porto, o desembarque, o transbordo ou 
outra utilização do porto. Se a entrada do 
navio no porto for autorizada, o Estado-
Membro do porto devolve ao capitão um 
exemplar do formulário de pedido prévio 
de controlo pelo Estado do porto constante 
do anexo II.L das MCE, depois de 
devidamente completada a parte C. Esse 
exemplar deve ser enviado igualmente à 
Comissão, para publicação sem demora no 
sítio web da NAFO dedicado ao 
acompanhamento, ao controlo e à 
vigilância. Em caso de recusa, o 
Estado-Membro do porto deve notificar 
igualmente a parte contratante na NAFO 
cujo pavilhão o navio arvora.

8. O Estado-Membro do porto deve 
comunicar imediatamente ao capitão do 
navio de pesca se autoriza ou não a entrada 
no porto ou, caso o navio se encontre no 
porto, o desembarque, o transbordo ou 
outra utilização do porto. Se a entrada do 
navio no porto for autorizada, o Estado-
Membro do porto devolve ao capitão um 
exemplar do formulário de pedido prévio 
de controlo pelo Estado do porto constante 
do anexo II.L das MCE referidas no ponto 
47 do anexo ao presente regulamento, 
depois de devidamente completada a parte 
C. Esse exemplar deve ser enviado 
igualmente à Comissão, para publicação 
sem demora no sítio web da NAFO 
dedicado ao acompanhamento, ao controlo 
e à vigilância. Em caso de recusa, o 
Estado-Membro do porto deve notificar 
igualmente a parte contratante na NAFO 
cujo pavilhão o navio arvora.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. As inspeções devem ser efetuadas em 
conformidade com o anexo IV.H das MCE 
por inspetores autorizados do 
Estado-Membro do porto, que devem 
apresentar documentos de identidade ao 
capitão do navio antes da inspeção.

11. As inspeções devem ser efetuadas em 
conformidade com o anexo IV.H das MCE 
referidas no ponto 48 do anexo ao 
presente regulamento por inspetores 
autorizados do Estado-Membro do porto, 
que devem apresentar documentos de 
identidade ao capitão do navio antes da 
inspeção.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 13 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração
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iii) Todas as informações relativas às 
capturas constantes dos formulários de 
notificação prévia a que se refere o 
anexo II.L das MCE

iii) Todas as informações relativas às 
capturas constantes dos formulários de 
notificação prévia a que se refere o 
anexo II.L das MCE constantes do ponto 
47 do anexo ao presente regulamento

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

16. Cada inspeção deve ser documentada 
através do preenchimento do formulário 
PSC 3 (formulário de relatório de inspeção 
pelo Estado do porto), constante do anexo 
IV.C das MCE. O processo de 
preenchimento do relatório de inspeção 
pelo Estado do porto e do seu tratamento 
uma vez terminado deve incluir os 
seguintes elementos:

16. Cada inspeção deve ser documentada 
através do preenchimento do formulário 
PSC 3 (formulário de relatório de inspeção 
pelo Estado do porto), constante do anexo 
IV.C das MCE referidas no ponto 49 do 
anexo ao presente regulamento. O 
processo de preenchimento do relatório de 
inspeção pelo Estado do porto e do seu 
tratamento uma vez terminado deve incluir 
os seguintes elementos:

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro de um navio de 
pesca que pretenda efetuar operações de 
desembarque ou transbordo, ou que tenha 
participado em operações de transbordo 
fora de um porto, deve confirmar, 
reenviando um exemplar do formulário de 
pedido prévio de controlo pelo Estado do 
porto constante do anexo II.L das MCE, 
transmitido em conformidade com o 
artigo 40.º, n.º 5, depois de devidamente 
completada a parte B, que:

2. O Estado-Membro de um navio de 
pesca que pretenda efetuar operações de 
desembarque ou transbordo, ou que tenha 
participado em operações de transbordo 
fora de um porto, deve confirmar, 
reenviando um exemplar do formulário de 
pedido prévio de controlo pelo Estado do 
porto constante do anexo II.L das MCE 
referidas no ponto 47 do anexo ao 
presente regulamento, transmitido em 
conformidade com o artigo 40.º, n.º 5, 
depois de devidamente completada a parte 
B, que:

Alteração 73
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O capitão ou o agente de um navio de 
pesca que pretenda entrar num porto deve 
transmitir o pedido às autoridades 
competentes do Estado-Membro do porto 
no período referido no artigo 40.º, n.º 2. 
Esse pedido deve ser acompanhado pelo 
formulário de pedido prévio de controlo 
pelo Estado do porto, constante do anexo 
II.L, parte A, das MCE, devidamente 
completado, do seguinte modo:

1. O capitão ou o agente de um navio de 
pesca que pretenda entrar num porto deve 
transmitir o pedido às autoridades 
competentes do Estado-Membro do porto 
no período referido no artigo 40.º, n.º 2. 
Esse pedido deve ser acompanhado pelo 
formulário de pedido prévio de controlo 
pelo Estado do porto, constante do anexo 
II.L, parte A, das MCE referidas no ponto 
47 do anexo ao presente regulamento, 
devidamente completado, do seguinte 
modo:

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O capitão ou o agente pode anular 
um pedido prévio notificando do facto as 
autoridades do porto que pretendiam 
utilizar. Essa notificação deve ser 
acompanhada de uma cópia do formulário 
original de pedido prévio de controlo pelo 
Estado do porto constante do anexo II.L 
das MCE, inscrevendo em diagonal o 
termo «anulado».

2. O capitão ou o agente pode anular 
um pedido prévio notificando do facto as 
autoridades do porto que pretendiam 
utilizar. Essa notificação deve ser 
acompanhada de uma cópia do formulário 
original de pedido prévio de controlo pelo 
Estado do porto constante do anexo II.L 
das MCE referidas no ponto 47 do anexo 
ao presente regulamento, inscrevendo em 
diagonal o termo «anulado».

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, as autoridades 
competentes, os operadores, os capitães 
dos navios e a tripulação devem tratar 
como confidenciais, em conformidade com 
o anexo II.B das MCE, todos os relatórios 

Os Estados-Membros, as autoridades 
competentes, os operadores, os capitães 
dos navios e a tripulação devem tratar 
como confidenciais, em conformidade com 
o anexo II.B das MCE referidas no ponto 
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de inspeção e de inquérito e as imagens ou 
elementos de prova associados, bem como 
os formulários referidos no presente 
capítulo.

41 do anexo ao presente regulamento, 
todos os relatórios de inspeção e de 
inquérito e as imagens ou elementos de 
prova associados, bem como os 
formulários referidos no presente capítulo.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informar imediatamente do facto a 
Comissão por meio do relatório de 
vigilância cujo formato consta do 
anexo IV.A das MCE;

a) Informar imediatamente do facto a 
Comissão por meio do relatório de 
vigilância cujo formato consta do 
anexo IV.A das MCE referidas no ponto 
42 do anexo ao presente regulamento;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) transmitir as conclusões dos 
inspetores à Comissão sem demora, 
utilizando o formulário de relatório de 
inspeção constante do anexo IV.B das 
MCE, e

i) transmitir as conclusões dos 
inspetores à Comissão sem demora, 
utilizando o formulário de relatório de 
inspeção constante do anexo IV.B das 
MCE referidas no ponto 45 do anexo ao 
presente regulamento, e

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 53.º no que diz respeito a:

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 53.º, tendo em vista alterar o 
presente regulamento para o adaptar às 
medidas aprovadas  pela NAFO no que 
diz respeito a:
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Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O anexo;

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54 Suprimido
Aplicação de certas partes das MCE e dos 
seus anexos
1. As partes e anexos das MCE 
referidos nas seguintes disposições do 
presente regulamento tornam-se 
diretamente aplicáveis em todos os 
Estados-Membros e oponíveis a pessoas 
singulares e coletivas ao vigésimo dia 
seguinte ao da publicação referida no 
n.º 2:
a) Artigo 3.º, n.ºs 17, 21 e 29;
b) Artigo 4.º, n.º 3, alínea a);
c) Artigo 9.º, n.ºs 1, 4 e 5;
d) Artigo 10.º, n.º 1, alínea e);
e) Artigo 13.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d);
f) Artigo 14.º, n.ºs 2 e 3;
g) Artigo 16.º, n.ºs 1 e 2;
h) Artigo 17.º;
i) Artigo 18.º, n.ºs 1 a 4;
j) Artigo 19.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas a) e d);
k) Artigo 20.º, n.º 2, alínea b);
l) Artigo 21.º, n.º 2 e n.º 4, alínea a);
m) Artigo 22.º, n.º 1, alíneas a) e b), e 
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n.º 5, alínea a);
n) Artigo 22.º, n.º 5, alíneas a) e b);
o) Artigo 24.º, n.º 1, alíneas b) e e);
p) Artigo 25.º, n.º s 2, 6, alínea g), 7, 8 e 9, 
alínea b);
q) Artigo 26.º, n.º 9, alínea b);
r) Artigo 27.º, n.º 3, alíneas d) e h);
s) Artigo 28.º, n.º 9, alínea a), e n.º 10, 
alínea a);
t) Artigo 29.º, n.º 10;
u) Artigo 31.º, n.º 1, alínea a);
v) Artigo 32.º, alínea b);
w) Artigo 33.º, alínea c);
x) Artigo 34.º, n.º 1;
y) Artigo 35.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, 
alínea a);
z) Artigo 40.º, n.ºs 8, 11, 13, alínea a), 
subalínea iii), e 16;
a-A) Artigo 41.º, n.º 2;
b-B) Artigo 42.º, n.º 1, alíneas a) e b), e 
n.º 2;
c-C) Artigo 43.º
d-D. Artigo 44.º e
e-E. Artigo 46.º, n.º 1, alíneas a) e d).
2. A Comissão deve publicar no Jornal 
Oficial da União Europeia as partes e os 
anexos das MCE referidos no n.º 1 no 
prazo de um mês a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
A Comissão deve publicar no Jornal 
Oficial da União Europeia as alterações 
subsequentes às partes e anexos das MCE 
já publicados, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, no prazo de um mês 
após as referidas alterações se tornarem 
vinculativas para a União e os Estados-
Membros.
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo
[Cada ponto deve ser completado com o 
conteúdo da medida a que é feita 
referência]
(1) Quadro 4 das MCE a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 17;
(2) Quadro 2 das MCE a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 17;
(3) Anexo I.E, parte VI, das MCE a que 
se refere o artigo 3.º, n.º 21;
(4) Anexo I.E, parte VII, das MCE a que 
se refere o artigo 3.º, n.º 29;
(5) Formato determinado no anexo II.C 
das MCE a que se refere o artigo 4.º, n.º 
3, alínea a);
(6) Quadro 1 e figura 1, n.º 1, das MCE a 
que se refere o artigo 9.º, n.º 1;
(7) Quadro 2 e figura 1, n.º 2, das MCE a 
que se refere o artigo 9.º, n.º 4;
(8) Quadro 3 e figura 1, n.º 3, das MCE a 
que se refere o artigo 9.º, n.º 5;
(9) Formato determinado no anexo IV.C 
das MCE a que se refere o artigo 10.º, n.º 
1, alínea e);
(10) Anexo III.A das MCE a que se refere 
o artigo 13.º, n.º 1;
(11) Anexo I.C das MCE a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 2, alínea d);
(12) Anexo III.B das MCE a que se refere 
o artigo 14.º, n.ºs 2 e 3;
(13) Anexo I.D das MCE a que se refere o 
artigo 16.º, n.ºs 1 e 2;
(14) Quadro 4 das MCE a que se refere o 
artigo 17.º;
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(15) Figura 3 das MCE a que se refere o 
artigo 18.º, n.º 1;
(16) Quadro 5 das MCE a que se refere o 
artigo 18.º, n.º 1;
(17) Figura 4 das MCE a que se refere o 
artigo 18.º, n.º 2;
(18) Quadro 6 das MCE a que se refere o 
artigo 18.º, n.º 2;
(19) Figura 5 das MCE a que se refere o 
artigo 18.º, n.ºs 3 e 4;
(20) Quadro 7 das MCE a que se refere o 
artigo 18.º, n.ºs 3 e 4;
(21) Protocolo para a pesca exploratória 
constante do anexo I.E das MCE a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 1;
(22) Declaração de intenção de realizar 
atividades de pesca exploratória de fundo 
constante do anexo I.E das MCE a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 2, alínea a);
(23) Relatório da viagem de pesca 
exploratória de fundo constante do anexo 
I.E das MCE a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 2, alínea d);
(24) Elementos para a apreciação 
preliminar das atividades de pesca 
exploratória de fundo propostas 
constantes do anexo I.E das MCE a que 
se refere o artigo 20.º, n.º 2, alínea b);
(25) Lista das espécies indicadoras de 
EMV constante do anexo I.E das MCE a 
que se referem o artigo 21.º, n.º 2, e o 
artigo 27.º, n.º 3, alínea d);
(26) Formulário de recolha de dados 
sobre a pesca exploratória constante do 
anexo I.E das MCE a que se refere o 
artigo 21.º, n.º 4, alínea a);
(27) Formato para a lista dos navios 
autorizados determinado no anexo II.C1 
das MCE a que se refere o artigo 22.º, n.º 
1, alínea a);
(28) Formato para a exclusão da lista dos 
navios notificados determinado no anexo 
II.C2 das MCE a que se refere o artigo 
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22.º, n.º 1, alínea b);
(29) Formato para a autorização 
individual de cada navio especificado no 
anexo II.C3 das MCE a que se refere o 
artigo 22.º, n.º 5, alínea a);
(30) Formato para a suspensão da 
autorização determinado no anexo II.C4 
das MCE a que se refere o artigo 22.º, n.º 
5, alínea b);
(31) Lista de espécies constante do anexo 
I.C das MCE a que se referem o artigo 
24.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 25.º, n.º 6, 
alínea g);
(32) Lista de códigos de apresentação do 
produto constante do anexo II.K das MCE 
a que se refere o artigo 24.º, n.º 1, alínea 
e);
(33) Modelo para o diário de pesca 
constante do anexo II.A das MCE a que 
se refere o artigo 25.º, n.º 2;
(34) Formato para a declaração das 
capturas constante do anexo II.D das 
MCE a que se refere o artigo 25.º, n.ºs 6 e 
8;
(35) Formato para a anulação da 
declaração das capturas constante do 
anexo II.F das MCE a que se refere o 
artigo 25.º, n.ºs 6 e 7;
(36) Anexo II.N das MCE a que se refere 
o artigo 25.º, n.º 9, alínea b);
(37) Formato para o intercâmbio de dados 
constante do anexo II.E das MCE a que 
se refere o artigo 26.º, n.º 9, alínea b);
(38) Relatório do observador constante do 
anexo II.M das MCE a que se refere o 
artigo 27.º, n.º 3, alíneas d) e h);
(39) Relatório transmitido diariamente 
pelo observador, constante do anexo II.G 
das MCE a que se refere o artigo 28.º, n.º 
9, alínea a);
(40) Declaração CAT transmitida 
diariamente pelo capitão do navio, 
constante do anexo II.F.3 das MCE, como 
referido no artigo 28.º, n.º 10, alínea a);
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(41) Regras em matéria de 
confidencialidade constantes do anexo 
II.B das MCE a que se referem o artigo 
29.º, n.º 10, e o artigo 44.º;
(42) Formulário do relatório de vigilância 
constante do anexo IV.A das MCE a que 
se referem o artigo 31.º, n.º 1, alínea a), e 
o artigo 46.º, n.º 1, alínea a);
(43) Imagem do galhardete descrito no 
anexo IV.E das MCE a que se refere o 
artigo 32.º, alínea b);
(44) Regras para a disponibilização de 
uma escada de portaló, constantes do 
anexo IV.G das MCE a que se refere o 
artigo 33.º, alínea c);
(45) Formulário do relatório de inspeção 
constante do anexo IV.B das MCE a que 
se referem o artigo 34.º, n.º 1, o artigo 
35.º, n.º 2, alínea a), e o artigo 46.º, n.º 1, 
alínea d);
(46) Selo de inspeção da NAFO descrito 
no anexo IV.F das MCE a que se refere o 
artigo 35.º, n.º 1, alínea d);
(47) Formulário de pedido prévio de 
controlo pelo Estado do porto, constante 
do anexo II.L das MCE a que se referem 
o artigo 40.º, n.º 8 e n.º 13, alínea a), 
subalínea iii), o artigo 41.º, n.º 2, e o 
artigo 42.º, n.ºs 1 e 2;
(48) Anexo IV.H das MCE a que se refere 
o artigo 40.º, n.º 11;
(49) Formulário de relatório de inspeção 
pelo Estado do porto, constante do anexo 
IV.C das MCE a que se refere o artigo 
40.º, n.º 16;
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