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Alteração 230
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Apesar de as ilhas serem 
igualmente reconhecidas como parte dos 
princípios orientadores da PCP, tal como 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
1380/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho17-A, as agências nacionais não 
adotaram as medidas necessárias até à 
data. Salienta que foram integradas 
medidas específicas relativamente às ilhas 
em todos os programas e em toda a 
legislação da UE relativos a medidas 
técnicas, pescas e ambiente marinho, em 
consulta com as partes interessadas das 
ilhas.

_________________

17-A JO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 

Or. en

Alteração 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É necessária uma simplificação 
das regras existentes para melhor 
compreensão e observância pelos 
operadores, pelas autoridades nacionais e 
pelas partes interessadas; o processo de 
consulta do conselho consultivo deve ser 
respeitado de acordo com o Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. Neste contexto, é 
necessário garantir que todos os objetivos 
em matéria de conservação e 
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sustentabilidade são plenamente 
respeitados.

Or. en

Alteração 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A simplificação das regras em 
vigor sobre medidas técnicas não deve 
resultar no enfraquecimento dos padrões 
de conservação e sustentabilidade.

Or. en

Alteração 233
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É necessário elaborar um quadro 
para a regulamentação das medidas 
técnicas. Esse quadro deve estabelecer 
normas gerais a aplicar em todas as águas 
da União e prever a criação de medidas 
técnicas que tenham em conta as 
especificidades regionais da pesca através 
do processo de regionalização introduzido 
pela PCP.

(3) É necessário elaborar um quadro 
para a regulamentação das medidas 
técnicas. Esse quadro deve estabelecer 
normas gerais a aplicar em todas as águas 
da União e prever a criação de medidas 
técnicas que tenham em conta as 
especificidades regionais da pesca através 
do processo de regionalização introduzido 
pela PCP. Este processo deverá permitir 
juntar eficazmente a regra comum e as 
circunstâncias locais e por zonas. No 
entanto, trata-se de garantir que este 
processo não acabe por resultar numa 
forma de renacionalização da PCP e que 
os conselhos consultivos continuam a ser 
responsáveis por esta regionalização no 
âmbito de uma abordagem da União nos 
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termos do considerando 14 do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Justificação

Importa reafirmar o princípio da regionalização de acordo com o espírito da PCP, 
nomeadamente o considerando 14 do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Alteração 234
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O referido quadro deve abranger a 
captura e o desembarque dos recursos 
haliêuticos, o funcionamento das artes de 
pesca e a interação das atividades de pesca 
com os ecossistemas marinhos.

(4) O referido quadro deve abranger a 
captura e o desembarque dos recursos 
haliêuticos, o funcionamento das artes de 
pesca e a interação das atividades de pesca 
com os ecossistemas marinhos, além de ter 
em conta as dinâmicas socioeconómicas.

Or. en

Alteração 235
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 
recreativa, que pode ter um impacto 
significativo nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e moluscos e 
crustáceos.

(6) Devem ser aplicadas medidas 
técnicas à pesca recreativa, que pode ter 
um impacto significativo no ambiente 
marinho, nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e outras.

Or. en
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Alteração 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 
recreativa, que pode ter um impacto 
significativo nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e moluscos e 
crustáceos.

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 
recreativa, que pode ter um impacto 
significativo no ambiente marinho, nas 
unidades populacionais de espécies de 
peixes e outras.

Or. en

Alteração 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 
recreativa, que pode ter um impacto 
significativo nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e moluscos e 
crustáceos.

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 
recreativa, que pode ter um impacto 
significativo no ambiente marinho, nas 
unidades populacionais de espécies de 
peixes e outras.

Or. en

Alteração 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 

(6) A pesca recreativa tem um impacto 
significativo nas unidades populacionais de 
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recreativa, que pode ter um impacto 
significativo nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e moluscos e crustáceos.

espécies de peixes e moluscos e crustáceos 
e deve estar regulada com horários e 
submetida a controlos.

Or. es

Alteração 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Sempre que relevante, devem ser 
aplicadas medidas técnicas à pesca 
recreativa, que pode ter um impacto 
significativo nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e moluscos e crustáceos.

(6) As medidas técnicas devem ser 
igualmente aplicadas à pesca recreativa, 
que pode ter um impacto significativo nas 
unidades populacionais de espécies de 
peixes e moluscos e crustáceos.

Or. de

Alteração 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Sempre que relevante, devem 
também ser aplicadas medidas técnicas a 
determinadas atividades da aquicultura, 
nomeadamente a apanha mecânica de 
laminárias, que podem ter um impacto 
significativo no ambiente marinho e 
costeiro, nas unidades populacionais de 
espécies de peixes e outras.

Or. en

Alteração 241
Norica Nicolai
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Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O peixe capturado por pescadores 
à linha desportivos (pesca com linha e 
anzol) é libertado com elevada taxa de 
sobrevivência, até prova em contrário 
decorrente de investigações científicas.

Or. en

Alteração 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas técnicas devem 
contribuir para a realização dos objetivos 
da PCP que consistem em pescar a níveis 
que produzam o rendimento máximo 
sustentável, reduzir as capturas indesejadas 
e eliminar as devoluções e contribuir para a 
consecução de um bom estado ambiental, 
na aceção da Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho18.

(7) As medidas técnicas devem 
contribuir para a realização dos objetivos 
da PCP que consistem em restabelecer e 
manter as espécies capturadas acima dos
níveis capazes de produzir o rendimento 
máximo sustentável, evitar e reduzir as 
capturas indesejadas e eliminar as 
devoluções e contribuir para a consecução 
de um bom estado ambiental, na aceção da 
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho18, tendo em conta 
os melhores pareceres científicos.

_________________ _________________

18 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 
19).

18 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 
19).

Or. en
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Alteração 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas técnicas devem 
contribuir para a realização dos objetivos 
da PCP que consistem em pescar a níveis 
que produzam o rendimento máximo 
sustentável, reduzir as capturas indesejadas 
e eliminar as devoluções e contribuir para a 
consecução de um bom estado ambiental, 
na aceção da Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho18.

(7) As medidas técnicas devem 
contribuir para a realização dos objetivos 
da PCP que consistem em pescar por 
forma a restabelecer e manter as unidades 
populacionais a níveis capazes de produzir
o rendimento máximo sustentável, reduzir 
as capturas indesejadas e eliminar as 
devoluções e contribuir para a consecução 
de um bom estado ambiental, na aceção da 
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho18.

_________________ _________________

18 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 
19).

18 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 
19).

Or. en

Alteração 244
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A aplicação e execução de medidas 
técnicas, programas operacionais e, se for 
caso disso, emissão de licenças, restrições 
à construção e operação de navios e 
determinadas artes não devem prejudicar 
a melhoria das normas de saúde e 
segurança aplicáveis aos navios que 
realizam operações e atividades de pesca.
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Or. en

Alteração 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As medidas técnicas adotadas ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
consentâneas com o Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2020, da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica,
e apoiar a aplicação da Estratégia da 
União Europeia em matéria de 
biodiversidade até 2020, em particular o 
objetivo de utilização sustentável dos 
recursos haliêuticos e as suas ações 
conexas.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a consentaneidade com os compromissos ambientais 
existentes.

Alteração 246
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As medidas técnicas devem, 
especificamente, assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e reprodutores 
através da utilização de artes de pesca 
seletivas e de medidas para evitar as 
capturas. Devem também reduzir ao 
mínimo e eliminar, sempre que possível, os 
impactos das artes de pesca no ecossistema 

(8) As medidas técnicas devem, 
especificamente, assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e reprodutores 
através da utilização de artes de pesca 
seletivas e de medidas para evitar as 
capturas. Devem também reduzir ao 
mínimo e eliminar, sempre que possível, os 
impactos das artes de pesca no ecossistema 
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marinho e, em particular, nas espécies e 
habitats sensíveis. Devem ainda contribuir 
para a introdução de medidas de gestão 
para efeitos do cumprimento das 
obrigações decorrentes da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho19, da Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho20 e da Diretiva 2008/56/CE.

marinho e, em particular, nas espécies e 
habitats sensíveis. Devem ser concedidos 
incentivos e recompensas com vista a 
incentivar os pescadores a utilizarem artes 
e práticas com um baixo impacto no 
ambiente. Devem ainda contribuir para a 
introdução de medidas de gestão para 
efeitos do cumprimento das obrigações 
decorrentes da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho19, da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho20 e da 
Diretiva 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

19 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

20 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

20 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

Or. en

Justificação

Promover incentivos para promover e dar prioridade à pesca com artes com baixo impacto 
no ambiente.

Alteração 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As medidas técnicas devem, 
especificamente, assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e reprodutores 
através da utilização de artes de pesca 
seletivas e de medidas para evitar as 
capturas. Devem também reduzir ao 
mínimo e eliminar, sempre que possível, os 
impactos das artes de pesca no ecossistema 

(Não se aplica à versão 
portuguesa.)  
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marinho e, em particular, nas espécies e 
habitats sensíveis. Devem ainda contribuir 
para a introdução de medidas de gestão 
para efeitos do cumprimento das 
obrigações decorrentes da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho19, da Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho20 e da Diretiva 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

20 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

Or. en

Alteração 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As capturas acidentais de espécies 
sensíveis devem ser abordadas de forma 
global em todas as pescarias e tipos de 
artes, à luz do nível exigente de proteção 
de que gozam ao abrigo das Diretivas 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, 
do seu elevado nível de vulnerabilidade e 
da obrigação de alcançar um bom estado 
ambiental até 2020.

Or. en

Justificação

Apoia a alteração 3 constante do parecer da Comissão ENVI, mas a captura acidental 
também deve incluir as aves, pelo que é feita referência à Diretiva «Aves». Discorda da 
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inclusão da referência ao abate acidental, uma vez que o abate não constitui uma ação 
acidental.

Alteração 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As capturas e o abate acidentais de 
espécies protegidas devem ser abordados 
de forma global em todas as pescarias e 
tipos de artes, à luz do nível exigente de 
proteção de que gozam ao abrigo das 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE, do 
seu elevado nível de vulnerabilidade e da 
obrigação de alcançar um bom estado 
ambiental até 2020.

Or. en

Alteração 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de atingir os objetivos 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, as medidas técnicas devem 
basear-se numa abordagem de gestão 
orientada para os resultados. São 
necessários objetivos quantificáveis para 
desenvolver uma gestão orientada para os 
resultados bem-sucedida. Os Estados-
Membros devem acompanhar os 
progressos alcançados na consecução 
desses objetivos.

Or. en
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Alteração 251
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os peixes e outros animais 
marinhos são seres dotados de 
sensibilidade, pelo que a política das 
pescas da União deve atender plenamente 
aos requisitos de bem-estar desses 
animais.

Or. en

Alteração 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) As capturas acidentais de espécies 
protegidas devem ser abordadas de forma 
global em todas as pescarias e tipos de 
artes, à luz do nível exigente de proteção 
de que gozam ao abrigo da Diretiva 
92/43/CEE, do seu elevado nível de 
vulnerabilidade e da obrigação de 
alcançar um bom estado ambiental até 
2020.

Or. en

Alteração 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Para avaliar a eficiência das 
medidas técnicas, devem ser estabelecidas 
metas relativas ao nível das capturas 
indesejadas, ao nível das capturas 
acessórias de espécies sensíveis e à 
extensão dos habitats do fundo marinho 
significativamente afetados pela pesca, que 
devem refletir os objetivos da PCP, a 
legislação ambiental da União (em especial 
a Diretiva 92/43 do Conselho e a Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho21) e as melhores práticas ao nível 
internacional.

(9) Para avaliar a eficiência das 
medidas técnicas, devem ser estabelecidas 
metas relativas ao nível das capturas 
indesejadas, ao nível das capturas 
acidentais de espécies sensíveis e à 
extensão dos habitats do fundo marinho 
significativamente afetados pela pesca, que 
devem refletir os objetivos da PCP, a 
legislação ambiental da União (em especial 
a Diretiva 92/43 do Conselho, a Diretiva 
2009/147/CE e a Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho21) e as 
melhores práticas ao nível internacional.

_________________ _________________

21 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

21 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para avaliar a eficiência das 
medidas técnicas, devem ser estabelecidas 
metas relativas ao nível das capturas 
indesejadas, ao nível das capturas 
acessórias de espécies sensíveis e à 
extensão dos habitats do fundo marinho 
significativamente afetados pela pesca, que 
devem refletir os objetivos da PCP, a 
legislação ambiental da União (em especial 
a Diretiva 92/43 do Conselho e a Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho21) e as melhores práticas ao nível 
internacional.

(9) Para avaliar a eficiência das 
medidas técnicas, devem ser estabelecidas 
metas relativas ao nível das capturas 
indesejadas, à eliminação das capturas 
acessórias de espécies sensíveis e à 
extensão dos habitats do fundo marinho 
significativamente afetados pela pesca, que 
devem refletir os objetivos da PCP, a 
legislação ambiental da União (em especial 
a Diretiva 92/43 do Conselho, a Diretiva 
2009/147/CE e a Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho21) e as 
melhores práticas ao nível internacional.
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_________________ _________________

21 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

21 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 255
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para avaliar a eficiência das 
medidas técnicas, devem ser estabelecidas 
metas relativas ao nível das capturas 
indesejadas, ao nível das capturas 
acessórias de espécies sensíveis e à 
extensão dos habitats do fundo marinho 
significativamente afetados pela pesca, que 
devem refletir os objetivos da PCP, a 
legislação ambiental da União (em especial 
a Diretiva 92/43 do Conselho e a Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho21) e as melhores práticas ao nível 
internacional.

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

_________________ _________________

21 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
aproveitar ao máximo as medidas 
disponíveis no Regulamento (UE) 
n.º 508/2014 para apoiar os pescadores na 
aplicação de medidas técnicas e garantir 
que os objetivos socioeconómicos da 
política comum das pescas são tomados 
em consideração.

Or. en

Alteração 257
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
aproveitar ao máximo as medidas 
disponíveis no Regulamento (UE) 
n.º 508/2014 para apoiar os pescadores na 
aplicação de medidas técnicas e garantir 
que os objetivos socioeconómicos da 
política comum das pescas são tomados 
em consideração.

Or. en

Alteração 258
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário proibir algumas artes e 
métodos de pesca destrutivos que recorrem 
a explosivos, veneno ou substâncias 
soporíferas, corrente elétrica, martelos 
pneumáticos ou outros instrumentos de 

(11) É necessário proibir algumas artes e 
métodos de pesca destrutivos que recorrem 
a explosivos, veneno ou substâncias 
soporíferas, corrente elétrica, martelos 
pneumáticos ou outros instrumentos de 
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percussão, dispositivos rebocados e dragas 
para a apanha de coral vermelho ou outro 
tipo de corais e espécies semelhantes e 
certas espingardas submarinas, exceto no 
caso específico da rede de arrasto com 
impulsos elétricos, que pode ser utilizada 
sob certas condições estritas.

percussão, dispositivos rebocados e dragas 
para a apanha de coral vermelho ou outro 
tipo de corais e espécies semelhantes e 
certas espingardas submarinas, exceto no 
caso específico da rede de arrasto com 
impulsos elétricos, que pode ser utilizada 
sob certas condições estritas. Neste 
contexto, é necessário garantir a 
existência de conhecimentos adequados 
sobre os impactos das artes de pesca 
inovadoras, como as redes de arrasto com 
impulsos elétricos, incluindo os efeitos 
cumulativos, antes de a utilização da arte 
ser amplamente adotada. Além disso, deve 
ser aplicado um sistema de monitorização, 
controlo e avaliação, para efeitos de 
execução e investigação, assim como de 
avaliação. Finalmente, as atuais licenças 
devem ser objeto de uma (re)avaliação 
científica, antes de lhes ser atribuído um 
estatuto permanentemente de «não 
proibidas».

Or. en

Alteração 259
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário proibir algumas artes e 
métodos de pesca destrutivos que recorrem 
a explosivos, veneno ou substâncias 
soporíferas, corrente elétrica, martelos 
pneumáticos ou outros instrumentos de 
percussão, dispositivos rebocados e dragas 
para a apanha de coral vermelho ou outro
tipo de corais e espécies semelhantes e 
certas espingardas submarinas, exceto no 
caso específico da rede de arrasto com 
impulsos elétricos, que pode ser utilizada 
sob certas condições estritas.

(11) É necessário proibir algumas artes e 
métodos de pesca destrutivos que recorrem 
a explosivos, veneno ou substâncias 
soporíferas, corrente elétrica, martelos 
pneumáticos ou outros instrumentos de 
percussão, dispositivos rebocados e dragas 
para a apanha de coral vermelho ou outro 
tipo de corais e espécies semelhantes e 
certas espingardas submarinas.

Or. en
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Alteração 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Na ausência de pareceres e provas 
científicas, incluindo avaliações de 
impacto ambiental, de sustentabilidade e 
de impacto não prejudicial sobre as 
espécies, espécies não-alvo e os habitats 
em questão, devem ser proibidas 
determinadas artes ou métodos de pesca 
destrutivos, nomeadamente artes e 
métodos mecânicos de aquacultura e 
algacultura, tais como explosivos, veneno, 
substâncias soporíferas, corrente elétrica, 
martelos pneumáticos ou outros 
instrumentos de percussão, bem como 
dispositivos rebocados e dragas para a 
apanha de coral vermelho ou outro tipo 
de corais e espécies semelhantes e certas 
espingardas submarinas.

Or. en

Alteração 261
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Uma parte da zona costeira poderá 
ser reservada às artes de pesca seletivas e 
de baixo impacto, bem como à pesca 
recreativa, desde que se tenha em conta o 
impacto no meio marinho e nas unidades 
populacionais, a fim de assegurar a 
proteção das zonas de reprodução e dos 
habitats sensíveis e o aumento da 
sustentabilidade social das pescarias 
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europeias, garantindo, ao mesmo tempo, 
uma utilização sustentável e «melhor» do 
recurso.

Or. en

Alteração 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É necessário um conhecimento 
aprofundado e quantificado sobre os 
impactos das artes de pesca inovadoras, 
nomeadamente as redes de arrasto com 
impulsos elétricos, incluindo os seus 
efeitos cumulativos sobre o meio marinho 
e as espécies, antes de a sua utilização ser 
amplamente adotada numa escala 
comercial; deve ser criado um programa 
eficaz de monitorização e avaliação.

Or. en

Alteração 263
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) À luz do parecer do CCTEP, a 
pesca com redes fixas nas divisões CIEM 
IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nas 
subzonas CIEM VIII, IX, X, XII a leste de 
27º W em águas cuja profundidade 
indicada nas cartas seja superior a 600 
metros deve continuar a ser proibida a fim 
de proteger as espécies de profundidade 
sensíveis.

(14) À luz do parecer do CCTEP, a 
pesca com redes fixas nas divisões CIEM 
IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nas 
subzonas CIEM VIII, IX, X, XII a leste de 
27º W em águas cuja profundidade 
indicada nas cartas seja superior a 600 
metros deve continuar a ser proibida a fim 
de proteger as espécies de profundidade 
sensíveis, a menos que os 
Estados-Membros demonstrem, através de 
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estudos científicos em consulta com o 
CCTEP ou da aplicação de uma gestão 
específica, aproveitando a regionalização, 
que possa resultar na diminuição do 
número de navios que operam naquela 
zona, na redução dos meses de esforço, 
etc., ou através de planos plurianuais, que 
tais pescarias dão origem a um nível 
muito baixo de capturas acessórias de 
tubarões ou a devoluções.

Or. es

Alteração 264
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No caso de determinadas espécies 
raras de peixes, nomeadamente espécies 
de tubarões e raias, a atividade de pesca, 
mesmo limitada, pode resultar numa 
ameaça grave para a conservação. Para as 
proteger, é necessário proibir em termos 
gerais a pesca destas espécies.

(15) No caso de determinadas espécies 
de peixes raras ou cujas características 
biológicas as tornam particularmente 
vulneráveis à sobre-exploração, 
nomeadamente espécies de tubarões e 
raias, a atividade de pesca, mesmo 
limitada, pode resultar numa ameaça grave 
para a conservação. Para as proteger, é 
necessário proibir em termos gerais a pesca 
destas espécies.

Or. en

Alteração 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No caso de determinadas espécies 
raras de peixes, nomeadamente espécies 
de tubarões e raias, a atividade de pesca, 

(15) No caso de determinadas espécies 
de peixes raras ou cujas características 
biológicas as tornam particularmente 
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mesmo limitada, pode resultar numa 
ameaça grave para a conservação. Para as 
proteger, é necessário proibir em termos 
gerais a pesca destas espécies.

vulneráveis à sobre-exploração, a 
atividade de pesca, mesmo limitada, pode 
resultar numa ameaça grave para a 
conservação. Para as proteger, é necessário 
proibir em termos gerais a pesca destas 
espécies.

Or. en

Alteração 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No caso de determinadas espécies 
raras de peixes, nomeadamente espécies 
de tubarões e raias, a atividade de pesca, 
mesmo limitada, pode resultar numa 
ameaça grave para a conservação. Para as 
proteger, é necessário proibir em termos 
gerais a pesca destas espécies.

(15) No caso de determinadas espécies 
de peixes raras ou cujas características 
biológicas as tornam particularmente 
vulneráveis à sobre-exploração, a 
atividade de pesca, mesmo limitada, pode 
resultar numa ameaça grave para a 
conservação. Para as proteger, é necessário 
proibir em termos gerais a pesca destas 
espécies.

Or. en

Justificação

Não se trata apenas de uma questão de raridade das espécies, mas sim da sua biologia. O
texto foi ampliado para refletir essa situação. Ampliação do texto para refletir que os traços 
da história natural devem ser considerados ao limitar a atividade de pesca.

Alteração 267
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de assegurar uma proteção 
constante dos habitats marinhos sensíveis 

(17) A fim de assegurar uma proteção 
constante dos habitats marinhos sensíveis 
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situados ao largo das costas da Irlanda, do 
Reino Unido e em torno dos Açores, da 
Madeira e das ilhas Canárias, devem ser 
mantidas as atuais restrições à utilização de 
artes de pesca pelo fundo.

situados ao largo das costas da Irlanda, do 
Reino Unido e em torno dos Açores, da 
Madeira e das ilhas Canárias, devem ser 
mantidas as atuais restrições à utilização de 
determinadas artes de pesca, a menos que 
pareceres e provas científicas conclusivas 
sugiram o contrário.

Or. en

Alteração 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para ajudar o setor da captura a 
aplicar a obrigação de desembarque, os 
Estados-Membros devem instituir medidas 
destinadas a facilitar a armazenagem e o 
escoamento das espécies marinhas abaixo 
do tamanho mínimo de referência de 
conservação. Essas medidas devem incluir 
apoios ao investimento na construção e 
adaptação de locais de desembarque e de 
abrigos ou apoios a investimentos 
destinados a valorizar os produtos da 
pesca.

(21) Para ajudar o setor da captura a 
aplicar e a assegurar condições de 
concorrência equitativas através do pleno 
cumprimento da obrigação de 
desembarque, os Estados-Membros devem 
instituir medidas destinadas a facilitar a 
armazenagem e o escoamento das espécies 
marinhas abaixo do tamanho mínimo de 
referência de conservação. Essas medidas 
devem incluir apoios ao investimento na 
construção e adaptação de locais de 
desembarque e de abrigos ou apoios a 
investimentos destinados a valorizar os 
produtos da pesca.

Or. en

Alteração 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Sempre que os pareceres científicos 
assinalem a existência de níveis elevados 

(23) Sempre que os pareceres científicos 
assinalem a existência de níveis elevados 
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de capturas indesejadas de espécies não 
sujeitas a limites de captura e, por 
conseguinte, não sujeitas à aplicação da 
obrigação de desembarque, os Estados-
Membros devem realizar projetos-piloto a 
fim de encontrar estratégias de redução das 
capturas e introduzir medidas técnicas 
adequadas para atingir esse objetivo.

de capturas indesejadas de espécies, os 
Estados-Membros devem realizar projetos-
piloto a fim de encontrar estratégias de 
redução das capturas e introduzir medidas 
técnicas adequadas para atingir esse 
objetivo.

Or. en

Alteração 270
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Sempre que não existam medidas 
técnicas ao nível regional, devem aplicar-
se as normas de base. Estas normas devem 
ter origem nas medidas técnicas existentes, 
tendo em conta o parecer do CCTEP e a 
opinião das partes interessadas. Devem 
consistir em malhagens de base para as 
artes rebocadas e fixas, tamanhos mínimos 
de referência de conservação, zonas de 
proibição ou restrição da pesca, medidas de 
conservação da natureza destinadas a 
reduzir as capturas acessórias de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas 
em determinadas zonas e quaisquer outras 
medidas específicas ao nível regional 
atualmente existentes e ainda necessárias 
para garantir que os objetivos de 
conservação continuem a ser satisfeitos até 
serem aplicadas medidas no âmbito da 
regionalização.

(24) Sempre que não existam medidas 
técnicas ao nível regional, devem aplicar-
se as normas de base. Estas normas devem 
ter origem nas medidas técnicas existentes, 
tendo em conta o parecer do CCTEP e a 
opinião das partes interessadas. Devem 
consistir em malhagens de base para as 
artes rebocadas e fixas, tamanhos mínimos 
de referência de conservação, zonas de 
proibição ou restrição da pesca, medidas de 
conservação da natureza destinadas a 
reduzir ao mínimo e, sempre que possível, 
eliminar as capturas acessórias de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas 
em determinadas zonas e quaisquer outras 
medidas específicas ao nível regional 
atualmente existentes e ainda necessárias 
para garantir que os objetivos de 
conservação continuem a ser satisfeitos até 
serem aplicadas medidas no âmbito da 
regionalização.

Or. en

Alteração 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Sempre que não existam medidas 
técnicas ao nível regional, devem aplicar-
se as normas de base. Estas normas devem 
ter origem nas medidas técnicas existentes, 
tendo em conta o parecer do CCTEP e a 
opinião das partes interessadas. Devem 
consistir em malhagens de base para as 
artes rebocadas e fixas, tamanhos mínimos 
de referência de conservação, zonas de 
proibição ou restrição da pesca, medidas de 
conservação da natureza destinadas a 
reduzir as capturas acessórias de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas 
em determinadas zonas e quaisquer outras 
medidas específicas ao nível regional 
atualmente existentes e ainda necessárias 
para garantir que os objetivos de 
conservação continuem a ser satisfeitos até 
serem aplicadas medidas no âmbito da 
regionalização.

(24) Sempre que não existam medidas 
técnicas ao nível regional, devem aplicar-
se as normas de base. Estas normas devem 
ter origem nas medidas técnicas existentes, 
tendo em conta o parecer do CCTEP e a 
opinião das partes interessadas. Devem 
consistir em malhagens de base para as 
artes rebocadas e fixas, tamanhos mínimos 
de referência de conservação, zonas de 
proibição ou restrição da pesca, medidas de 
conservação da natureza destinadas a 
reduzir ao mínimo e, sempre que possível, 
eliminar as capturas acessórias de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas 
em determinadas zonas e quaisquer outras 
medidas específicas ao nível regional 
atualmente existentes e ainda necessárias 
para garantir que os objetivos de 
conservação continuem a ser satisfeitos até 
serem aplicadas medidas no âmbito da 
regionalização.

Or. en

Alteração 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Sempre que não existam medidas 
técnicas ao nível regional, devem aplicar-
se as normas de base. Estas normas devem 
ter origem nas medidas técnicas existentes, 
tendo em conta o parecer do CCTEP e a 
opinião das partes interessadas. Devem 
consistir em malhagens de base para as 
artes rebocadas e fixas, tamanhos mínimos 
de referência de conservação, zonas de 

(24) Sempre que não existam medidas 
técnicas ao nível regional, devem aplicar-
se as normas de base. Estas normas devem 
ter origem nas medidas técnicas existentes, 
tendo em conta o parecer do CCTEP e a 
opinião das partes interessadas. Devem 
consistir em malhagens de base para as 
artes rebocadas e fixas, tamanhos mínimos 
de referência de conservação, zonas de 
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proibição ou restrição da pesca, medidas de 
conservação da natureza destinadas a 
reduzir as capturas acessórias de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas 
em determinadas zonas e quaisquer outras 
medidas específicas ao nível regional 
atualmente existentes e ainda necessárias 
para garantir que os objetivos de 
conservação continuem a ser satisfeitos até 
serem aplicadas medidas no âmbito da 
regionalização.

proibição ou restrição da pesca, medidas de 
conservação da natureza destinadas a 
reduzir ao mínimo e, sempre que possível, 
eliminar as capturas acessórias de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas e 
quaisquer outras medidas específicas ao 
nível regional atualmente existentes e ainda 
necessárias para garantir que os objetivos 
de conservação continuem a ser satisfeitos 
até serem aplicadas medidas no âmbito da 
regionalização.

Or. en

Alteração 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros, em conjunto 
com as partes interessadas, podem elaborar 
recomendações comuns relativas a medidas 
técnicas adequadas que difiram dos 
critérios de base, em conformidade com o 
processo de regionalização definido na 
PCP.

(25) Os Estados-Membros, em conjunto 
com as partes interessadas, devem elaborar 
recomendações comuns relativas a medidas 
técnicas adequadas e sustentáveis 
baseadas nos melhores pareceres 
científicos e que difiram dos critérios de 
base, em conformidade com o processo de 
regionalização definido na PCP, mesmo 
que não exista um plano plurianual.

Or. en

Alteração 274
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros, em conjunto
com as partes interessadas, podem elaborar 
recomendações comuns relativas a medidas 

(25) Os Estados-Membros, em estreita 
colaboração com os conselhos consultivos 
e as partes interessadas, podem elaborar 
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técnicas adequadas que difiram dos 
critérios de base, em conformidade com o 
processo de regionalização definido na 
PCP.

recomendações comuns relativas a medidas 
técnicas adequadas que difiram dos 
critérios de base, em conformidade com o 
processo de regionalização definido na 
PCP.

Or. en

Justificação

Reforço do papel dos conselhos consultivos nos processos de desenvolvimento de medidas 
técnicas regionalizadas.

Alteração 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No caso de não existirem planos 
plurianuais em vigor ou que sejam 
aplicáveis e, se necessário, com vista à 
conservação das unidades populacionais 
ou do meio marinho, a Comissão pode 
adotar medidas técnicas para regiões 
específicas através de atos delegados.

Or. en

Alteração 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Sempre que sejam necessárias 
medidas técnicas para a conservação das 
unidades populacionais ou do ecossistema 
marinho, mas não existam planos 
plurianuais em vigor, devem ser 
conferidos poderes à Comissão para 



PE603.068v01-00 28/180 AM\1123870PT.docx

PT

adotar tais medidas por meio de atos 
delegados.

Or. en

Alteração 277
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Essas medidas técnicas regionais 
devem ser, no mínimo, equivalentes às 
normas de base no respeitante aos padrões 
de exploração e à proteção das espécies e 
habitats sensíveis.

(26) Essas medidas técnicas regionais 
devem ter por objetivo uma elevada 
sustentabilidade ambiental e ser, no 
mínimo, equivalentes às normas de base no 
respeitante aos padrões de exploração e à 
proteção das espécies e habitats sensíveis. 
A adoção de medidas técnicas regionais 
deve basear-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis.

Or. en

Alteração 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Essas medidas técnicas regionais 
devem ser, no mínimo, equivalentes às 
normas de base no respeitante aos padrões 
de exploração e à proteção das espécies e 
habitats sensíveis.

(26) Essas medidas técnicas regionais 
devem ser sustentáveis e, no mínimo, 
equivalentes às normas de base no 
respeitante aos padrões de exploração e à 
proteção das espécies e habitats sensíveis. 
A adoção de quaisquer medidas técnicas 
regionais deve basear-se nos melhores 
pareceres científicos disponíveis.

Or. en
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Alteração 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Essas medidas técnicas regionais 
devem ser, no mínimo, equivalentes às 
normas de base no respeitante aos padrões 
de exploração e à proteção das espécies e 
habitats sensíveis.

(26) Essas medidas técnicas regionais 
devem ser, no mínimo, equivalentes às 
normas de base no respeitante aos padrões 
de exploração e à proteção das espécies e 
habitats sensíveis. A adoção de medidas 
técnicas regionais deve basear-se nos 
melhores pareceres científicos 
disponíveis.

Or. en

Justificação

Alteração 9 da Comissão ENVI, adaptada.

Alteração 280
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Sublinha a necessidade de um 
quadro tendente ao estabelecimento de 
áreas cogeridas dentro do limite territorial 
de seis milhas marítimas (incluindo a 
linha de base) de cada país, para permitir 
o estabelecimento de zonas de gestão de 
pesca costeira sustentável. Salienta que 
uma cooperação estreita entre pescadores, 
agências, académicos e gestores das 
pescas, juntamente com a utilização de 
novas tecnologias, será fundamental para 
o sucesso.

Or. en



PE603.068v01-00 30/180 AM\1123870PT.docx

PT

Alteração 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As decisões tomadas por grupos de 
Estados-Membros no âmbito da 
regionalização devem respeitar, pelo 
menos, os mesmos padrões de supervisão 
democrática que os dos respetivos 
Estados-Membros e da União;

Or. en

Alteração 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As decisões tomadas por grupos 
regionais de Estados-Membros no âmbito 
da regionalização devem respeitar os 
mesmos padrões de supervisão 
democrática que os dos respetivos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) A regionalização deve ser utilizada 
para criar medidas especiais que tomem 
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em consideração as especificidades de 
cada zona de pesca e salvaguardem as 
suas condições ambientais;

Or. en

Alteração 284
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Na elaboração de recomendações 
comuns para, no âmbito de planos 
plurianuais, alterar ou estabelecer zonas de 
proibição ou restrição da pesca a fim de 
proteger concentrações de juvenis ou de 
reprodutores, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem definir, nessas 
recomendações, as especificações, a 
extensão, a duração, as restrições 
aplicáveis às artes e as disposições de 
controlo e monitorização.

(29) Na elaboração de recomendações 
comuns para, no âmbito de planos 
plurianuais, alterar ou estabelecer zonas de 
proibição ou restrição da pesca a fim de 
proteger concentrações de juvenis ou de 
reprodutores, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem definir, nessas 
recomendações, as especificações, a 
extensão, a duração, as restrições 
aplicáveis às artes, se adequado, as 
isenções e as disposições de controlo e 
monitorização.

Or. en

Justificação

Possibilidade de conceder derrogações às frotas de pequena escala de baixo impacto através 
de recomendações comuns, sempre que o seu impacto no recurso a proteger seja 
insignificante ou inexistente.

Alteração 285
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Na elaboração de recomendações 
comuns para alterar ou estabelecer, no 
âmbito de planos plurianuais, tamanhos 

(30) Na elaboração de recomendações 
comuns para alterar ou estabelecer, no 
âmbito de planos plurianuais, tamanhos 
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mínimos de referência de conservação, os 
grupos regionais dos Estados-Membros 
devem assegurar que não sejam postos em 
causa os objetivos da PCP, de modo a que 
seja garantido o respeito da proteção dos 
juvenis de espécies marinhas, que não haja 
distorção do mercado e que não seja 
criado um mercado para o peixe abaixo 
dos tamanhos mínimos de referência de 
conservação.

mínimos de referência de conservação, os 
grupos regionais dos Estados-Membros 
devem contribuir para o cumprimento dos
objetivos da PCP, de modo a que seja 
garantido o respeito da proteção dos 
juvenis de espécies marinhas, que não haja 
distorção do mercado para o peixe abaixo 
dos tamanhos mínimos de referência de 
conservação, segundo o artigo 15.º do 
presente regulamento.

Or. es

Alteração 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Na elaboração de recomendações 
comuns para alterar ou estabelecer, no 
âmbito de planos plurianuais, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, os 
grupos regionais dos Estados-Membros 
devem assegurar que não sejam postos em 
causa os objetivos da PCP, de modo a que 
seja garantido o respeito da proteção dos 
juvenis de espécies marinhas, que não haja 
distorção do mercado e que não seja criado 
um mercado para o peixe abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação.

(30) Na elaboração de recomendações 
comuns para alterar ou estabelecer 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, os grupos regionais dos 
Estados-Membros devem assegurar a 
consecução dos objetivos da PCP, de 
modo que seja garantido o respeito da 
proteção dos juvenis de espécies marinhas, 
que não haja distorção do mercado e que 
não seja criado um mercado para o peixe 
abaixo dos tamanhos mínimos de 
referência de conservação.

Or. en

Alteração 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Na elaboração de recomendações 
comuns para alterar ou estabelecer, no 
âmbito de planos plurianuais, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, os 
grupos regionais dos Estados-Membros 
devem assegurar que não sejam postos em 
causa os objetivos da PCP, de modo a que 
seja garantido o respeito da proteção dos 
juvenis de espécies marinhas, que não haja 
distorção do mercado e que não seja criado 
um mercado para o peixe abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação.

(30) Na elaboração de recomendações 
comuns para alterar ou estabelecer, no 
âmbito de planos plurianuais, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, os 
grupos regionais dos Estados-Membros 
devem assegurar a consecução dos
objetivos da PCP, de modo que seja 
garantido o pleno respeito da proteção dos 
juvenis de espécies marinhas, que não haja 
distorção do mercado e que não seja criado 
um mercado para o peixe abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação.

Or. en

Alteração 288
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Como medida suplementar para a 
proteção das concentrações de juvenis e de 
reprodutores, deve ser possibilitada a 
proibição da pesca em tempo real, em 
conjugação com disposições relativas à 
mudança de pesqueiro, enquanto opção a 
explorar no âmbito de recomendações 
comuns. Devem ser definidas, nas 
correspondentes recomendações comuns, 
as condições para o estabelecimento e a 
abolição dessas proibições, bem como as 
respetivas disposições de controlo e 
monitorização.

(31) Como medida suplementar para a 
proteção das concentrações de juvenis e de 
reprodutores, deve ser possibilitada a 
proibição da pesca em tempo real, em 
conjugação com disposições relativas à 
mudança de pesqueiro, enquanto opção a 
explorar no âmbito de recomendações 
comuns. Devem ser definidas, nas 
correspondentes recomendações comuns, 
as condições para o estabelecimento e a 
abolição dessas proibições, incluindo, 
sempre que adequado, as isenções, bem 
como as respetivas disposições de controlo 
e monitorização.

Or. en
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Justificação

Possibilidade de conceder derrogações às frotas de pequena escala de baixo impacto através 
de recomendações comuns, sempre que o seu impacto no recurso a proteger seja 
insignificante ou inexistente.

Alteração 289
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Como medida suplementar para a 
proteção das concentrações de juvenis e de 
reprodutores, deve ser possibilitada a 
proibição da pesca em tempo real, em 
conjugação com disposições relativas à 
mudança de pesqueiro, enquanto opção a 
explorar no âmbito de recomendações 
comuns. Devem ser definidas, nas 
correspondentes recomendações comuns, 
as condições para o estabelecimento e a 
abolição dessas proibições, bem como as 
respetivas disposições de controlo e 
monitorização.

(31) Como medida suplementar para a 
proteção das concentrações de juvenis, de 
reprodutores e de espécies sensíveis, deve 
ser possibilitada a proibição da pesca em 
tempo real, em conjugação com 
disposições relativas à mudança de 
pesqueiro, enquanto opção a explorar no 
âmbito de recomendações comuns. Devem 
ser definidas, nas correspondentes 
recomendações comuns, as condições para 
o estabelecimento e a abolição dessas 
proibições, bem como as respetivas 
disposições de controlo e monitorização.

Or. en

Alteração 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Como medida suplementar para a 
proteção das concentrações de juvenis e de 
reprodutores, deve ser possibilitada a 
proibição da pesca em tempo real, em 
conjugação com disposições relativas à 
mudança de pesqueiro, enquanto opção a 
explorar no âmbito de recomendações 
comuns. Devem ser definidas, nas 

(31) Como medida suplementar para a 
proteção das concentrações de juvenis, de 
reprodutores e de espécies sensíveis, deve 
ser possibilitada a proibição da pesca em 
tempo real, em conjugação com 
disposições relativas à mudança de 
pesqueiro, enquanto opção a explorar no 
âmbito de recomendações comuns. Devem 
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correspondentes recomendações comuns, 
as condições para o estabelecimento e a 
abolição dessas proibições, bem como as 
respetivas disposições de controlo e 
monitorização.

ser definidas, nas correspondentes 
recomendações comuns, as condições para 
o estabelecimento e a abolição dessas 
proibições, bem como as respetivas 
disposições de controlo e monitorização.

Or. en

Alteração 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes, 
como as redes de arrasto com impulsos 
elétricos, pode ser incluída, como opção, 
nas recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo.

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, 
incluindo o risco de ocorrência de más 
práticas que levam a uma pesca não 
seletiva e a sugestão dos meios para 
preveni-las, a utilização de artes 
inovadoras ou o alargamento da aplicação 
dessas artes, como as redes de arrasto com 
impulsos elétricos, pode ser incluído, como 
opção, nas recomendações comuns dos 
grupos regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo.

Or. en

Justificação

Ampliação dos critérios de avaliação do CCTEP relativos às artes de pesca inovadoras, a fim 
de evitar más práticas que conduzam a uma pesca não seletiva (conforme considerando 12).

Alteração 292
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
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Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes, 
como as redes de arrasto com impulsos 
elétricos, pode ser incluída, como opção, 
nas recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo.

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes, 
como as redes de arrasto com impulsos 
elétricos, pode ser incluído, como opção, 
nas recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
diretos ou cumulativos negativos nos 
habitats marinhos, especialmente nos
habitats sensíveis ou nas espécies não-alvo.

Or. en

Alteração 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco
López

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes, 
como as redes de arrasto com impulsos 
elétricos, pode ser incluída, como opção, 
nas recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo.

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes pode 
ser incluído, como opção, nas 
recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo ou comprometer a 
realização de um bom estado ambiental 
das águas marinhas.
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Or. en

Justificação

Na presente legislação, propõe-se um ensaio das formas inovadoras de pesca em 
determinadas circunstâncias. No entanto, a utilização de artes inovadoras só deve ser 
permitida se a apreciação científica demonstrar que não terá impactos negativos nas espécies
sensíveis, nos habitats e nas espécies não-alvo e que não prejudicará os objetivos no âmbito 
da DQEM.

Alteração 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes, 
como as redes de arrasto com impulsos 
elétricos, pode ser incluída, como opção, 
nas recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo.

(32) Com base na apreciação científica 
dos impactos de artes de pesca inovadoras, 
devidamente avaliadas pelo CCTEP, a 
utilização de artes inovadoras ou o 
alargamento da aplicação dessas artes pode 
ser incluído, como opção, nas 
recomendações comuns dos grupos 
regionais de Estados-Membros. A 
utilização de artes inovadoras não deve ser 
permitida sempre que uma apreciação 
científica indicar que pode ter impactos 
negativos nos habitats sensíveis e nas 
espécies não-alvo.

Or. en

Alteração 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de reduzir ao mínimo as 
capturas acessórias de espécies sensíveis e 
o impacto das artes de pesca nos habitats 

(33) A fim de reduzir ao mínimo e, 
quando possível, eliminar as capturas 
acessórias de espécies sensíveis e o 
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sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria 
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os Estados-
Membros devem introduzir restrições 
adicionais à construção e funcionamento de 
determinadas artes de pesca ou proibir 
totalmente a sua utilização na região em 
causa. Em especial, tais disposições 
poderiam ser aplicadas à utilização de 
redes de deriva que, em certas zonas, 
provocaram capturas elevadas de cetáceos 
e aves marinhas.

impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria 
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os Estados-
Membros devem introduzir restrições 
adicionais à construção e funcionamento de 
determinadas artes de pesca e 
navios-fábrica congeladores, também 
designados super-arrastões, ou proibir 
totalmente a sua utilização na região em 
causa, a fim de salvaguardar o ambiente 
marinho, as unidades populacionais e as 
comunidades costeiras locais. Em 
especial, tais disposições poderiam ser 
aplicadas à utilização de redes de deriva 
que, em certas zonas, provocaram capturas 
elevadas de cetáceos e aves marinhas.

Or. en

Alteração 296
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de reduzir ao mínimo as 
capturas acessórias de espécies sensíveis e 
o impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria 
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os 
Estados-Membros devem introduzir 
restrições adicionais à construção e 
funcionamento de determinadas artes de 

(33) A fim de reduzir ao mínimo as 
capturas acessórias de espécies sensíveis e 
o impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria 
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os 
Estados-Membros devem introduzir 
restrições adicionais à construção e 
funcionamento de determinadas artes de 
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pesca ou proibir totalmente a sua utilização 
na região em causa. Em especial, tais 
disposições poderiam ser aplicadas à 
utilização de redes de deriva que, em certas 
zonas, provocaram capturas elevadas de 
cetáceos e aves marinhas.

pesca ou proibir totalmente a sua utilização 
na região em causa. Em especial, tais 
disposições poderiam ser aplicadas à 
utilização de redes de deriva que, em certas 
zonas, provocaram capturas elevadas de 
cetáceos e aves marinhas. Deve ser 
assegurado um nível adequado de 
consultas com os pescadores diretamente 
interessados.

Or. en

Justificação

A experiência indica que a introdução de medidas de conservação da natureza em zonas 
marinhas/costeiras (por exemplo, nas zonas Natura 2000) deve ser precedida de amplas 
consultas com os pescadores ativos numa determinada área. Tal aplica-se sobretudo aos 
pescadores de pequena escala e de baixo impacto, cuja situação nem sempre foi tida em 
conta no passado, devido, por exemplo, a isenções em matéria de requisitos de recolha de 
dados ou prestação de informações aplicáveis aos mesmos.

Alteração 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de reduzir ao mínimo as 
capturas acessórias de espécies sensíveis e 
o impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os Estados-
Membros devem introduzir restrições 
adicionais à construção e funcionamento de 
determinadas artes de pesca ou proibir 
totalmente a sua utilização na região em 
causa. Em especial, tais disposições 
poderiam ser aplicadas à utilização de 
redes de deriva que, em certas zonas, 

(33) A fim de reduzir ao mínimo e, 
quando possível, eliminar as capturas 
acessórias de espécies sensíveis e o 
impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma ameaça 
para o estado de conservação dessas 
espécies e habitats, os Estados-Membros 
devem introduzir restrições adicionais à 
construção e funcionamento de 
determinadas artes de pesca ou proibir 
totalmente a sua utilização na região em 
causa. Em especial, tais disposições 
poderiam ser aplicadas à utilização de 
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provocaram capturas elevadas de cetáceos 
e aves marinhas.

redes de deriva que, em certas zonas, 
provocaram capturas elevadas de cetáceos 
e aves marinhas.

Or. en

Justificação

Alteração 18 da Comissão ENVI.

Alteração 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de reduzir ao mínimo as 
capturas acessórias de espécies sensíveis e 
o impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os 
Estados-Membros devem introduzir 
restrições adicionais à construção e 
funcionamento de determinadas artes de 
pesca ou proibir totalmente a sua utilização 
na região em causa. Em especial, tais 
disposições poderiam ser aplicadas à 
utilização de redes de deriva que, em certas 
zonas, provocaram capturas elevadas de 
cetáceos e aves marinhas.

(33) A fim de reduzir ao mínimo e, 
quando possível, eliminar as capturas 
acessórias de espécies sensíveis e o 
impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma ameaça 
para o estado de conservação dessas 
espécies e habitats, os Estados-Membros 
devem introduzir restrições adicionais à 
construção e funcionamento de 
determinadas artes de pesca ou proibir 
totalmente a sua utilização na região em 
causa. Em especial, tais disposições 
poderiam ser aplicadas à utilização de 
redes de deriva que, em certas zonas, 
provocaram capturas elevadas de cetáceos 
e aves marinhas.

Or. en

Alteração 299
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de reduzir ao mínimo as 
capturas acessórias de espécies sensíveis e 
o impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais para reduzir o 
impacto da pesca nas espécies e habitats 
sensíveis. Se os dados científicos 
demonstrarem a existência de uma séria
ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os 
Estados-Membros devem introduzir 
restrições adicionais à construção e 
funcionamento de determinadas artes de 
pesca ou proibir totalmente a sua utilização 
na região em causa. Em especial, tais 
disposições poderiam ser aplicadas à 
utilização de redes de deriva que, em certas 
zonas, provocaram capturas elevadas de 
cetáceos e aves marinhas.

(33) A fim de reduzir ao mínimo e, 
quando possível, eliminar as capturas 
acessórias de espécies sensíveis e o 
impacto das artes de pesca nos habitats 
sensíveis, os grupos regionais de 
Estados-Membros devem elaborar medidas 
de atenuação adicionais. Se os dados 
científicos demonstrarem a existência de 
uma ameaça para o estado de conservação 
dessas espécies e habitats, os 
Estados-Membros devem introduzir 
restrições adicionais à construção e 
funcionamento de determinadas artes de 
pesca ou proibir totalmente a sua utilização 
na região em causa. Em especial, tais 
disposições poderiam ser aplicadas à 
utilização de redes de deriva que, em certas 
zonas, provocaram capturas elevadas de 
cetáceos e aves marinhas.

Or. en

Alteração 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de não afetar a investigação 
científica, o repovoamento artificial e a 
transplantação, o presente regulamento não 
deve aplicar-se às operações que possam 
ser necessárias para realizar essas 
atividades.

(36) A fim de não afetar a investigação 
científica, o repovoamento direto e a 
transplantação, o presente regulamento não 
deve aplicar-se às operações que possam 
ser necessárias para realizar essas 
atividades.

Or. en
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Alteração 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas, a 
Comissão, em casos devidamente 
justificados, deve poder adotar atos 
delegados imediatamente aplicáveis que 
estabeleçam medidas técnicas para atenuar 
essas ameaças, em complemento ou em 
derrogação do presente regulamento ou de 
medidas técnicas fixadas de outro modo 
em conformidade com o direito da União. 
Tais medidas devem destinar-se, em 
especial, a reagir a alterações inesperadas 
da estrutura das unidades populacionais 
devido a recrutamentos elevados ou baixos 
de juvenis, a proteger peixes ou moluscos e 
crustáceos reprodutores em caso de forte 
depauperação das unidades populacionais 
ou a fazer face a outras alterações do 
estado de conservação das unidades 
populacionais, suscetíveis de as pôr em 
perigo. Podem incluir restrições à 
utilização de artes rebocadas ou fixas ou às 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos.

(37) Sempre que dos melhores pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies e os habitats 
marinhos, a Comissão, em casos 
devidamente justificados, deve poder 
adotar atos delegados imediatamente 
aplicáveis que estabeleçam medidas 
técnicas para atenuar essas ameaças, em 
complemento ou em derrogação do 
presente regulamento ou de medidas 
técnicas fixadas de outro modo em 
conformidade com o direito da União. Tais 
medidas devem destinar-se, em especial, a 
reagir a alterações inesperadas da estrutura 
das unidades populacionais devido a 
recrutamentos elevados ou baixos de 
juvenis, ou a capturas acessórias de 
espécies sensíveis, a proteger peixes ou 
moluscos e crustáceos reprodutores em 
caso de forte depauperação das unidades 
populacionais ou a fazer face a outras 
alterações do estado de conservação das 
unidades populacionais ou das espécies 
sensíveis, suscetíveis de as pôr em perigo, 
bem como a fazer face à deterioração das 
populações e habitats das espécies devido 
ao impacto da pesca e quaisquer outras 
medidas de conservação necessárias. 
Podem incluir restrições à utilização de 
artes rebocadas ou fixas ou às atividades de 
pesca em determinadas zonas ou períodos.

Or. en

Justificação

Reforço da linguagem para garantir que as espécies e os habitats sensíveis também possam 
beneficiar de ações imediatas para fazer face à deterioração das populações e dos habitats 
das espécies devido aos impactos da pesca.
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Alteração 302
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas, a Comissão, 
em casos devidamente justificados, deve 
poder adotar atos delegados imediatamente 
aplicáveis que estabeleçam medidas 
técnicas para atenuar essas ameaças, em 
complemento ou em derrogação do 
presente regulamento ou de medidas 
técnicas fixadas de outro modo em 
conformidade com o direito da União. Tais 
medidas devem destinar-se, em especial, a 
reagir a alterações inesperadas da estrutura 
das unidades populacionais devido a 
recrutamentos elevados ou baixos de 
juvenis, a proteger peixes ou moluscos e 
crustáceos reprodutores em caso de forte 
depauperação das unidades populacionais 
ou a fazer face a outras alterações do 
estado de conservação das unidades 
populacionais, suscetíveis de as pôr em 
perigo. Podem incluir restrições à 
utilização de artes rebocadas ou fixas ou às 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos.

(37) Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas, a Comissão, 
em casos devidamente justificados, deve 
poder adotar atos delegados, em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no artigo 12.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013,
imediatamente aplicáveis que estabeleçam 
medidas técnicas para atenuar essas 
ameaças, em complemento ou em 
derrogação do presente regulamento ou de 
medidas técnicas fixadas de outro modo 
em conformidade com o direito da União. 
Tais medidas devem destinar-se, em 
especial, a reagir a alterações inesperadas 
da estrutura das unidades populacionais 
devido a recrutamentos elevados ou baixos 
de juvenis, a proteger peixes ou moluscos e 
crustáceos reprodutores em caso de forte 
depauperação das unidades populacionais 
ou a fazer face a outras alterações do 
estado de conservação das unidades 
populacionais, suscetíveis de as pôr em 
perigo. Podem incluir restrições à 
utilização de artes rebocadas ou fixas ou às 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos.

Or. ro

Alteração 303
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas, a Comissão, 
em casos devidamente justificados, deve 
poder adotar atos delegados 
imediatamente aplicáveis que estabeleçam 
medidas técnicas para atenuar essas 
ameaças, em complemento ou em 
derrogação do presente regulamento ou de 
medidas técnicas fixadas de outro modo 
em conformidade com o direito da União. 
Tais medidas devem destinar-se, em 
especial, a reagir a alterações inesperadas 
da estrutura das unidades populacionais 
devido a recrutamentos elevados ou baixos 
de juvenis, a proteger peixes ou moluscos e 
crustáceos reprodutores em caso de forte 
depauperação das unidades populacionais 
ou a fazer face a outras alterações do 
estado de conservação das unidades 
populacionais, suscetíveis de as pôr em 
perigo. Podem incluir restrições à 
utilização de artes rebocadas ou fixas ou às 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos.

(37) Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas, sujeita a um 
período de transição e a consultas com os 
Estados-Membros e partes interessadas 
em causa, a Comissão, em casos 
devidamente justificados, pode adotar atos 
delegados aplicáveis que estabeleçam 
medidas técnicas para atenuar essas 
ameaças, em complemento ou em 
derrogação do presente regulamento ou de 
medidas técnicas fixadas de outro modo 
em conformidade com o direito da União. 
Tais medidas devem destinar-se, em 
especial, a reagir a alterações inesperadas 
da estrutura das unidades populacionais 
devido a recrutamentos elevados ou baixos 
de juvenis, a proteger peixes ou moluscos e 
crustáceos reprodutores em caso de forte 
depauperação das unidades populacionais 
ou a fazer face a outras alterações do 
estado de conservação das unidades 
populacionais, suscetíveis de as pôr em 
perigo. Podem incluir restrições à 
utilização de artes rebocadas ou fixas ou às 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos.

Or. en

Justificação

Devem ser necessários um período de transição e um processo de consulta antes de qualquer 
adoção imediata.

Alteração 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração
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(38) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão a 
fim de atualizar a lista de peixes e dos 
moluscos e crustáceos aos quais é proibido 
dirigir a pesca; atualizar a lista das zonas 
sensíveis em que a pesca deve ser sujeita a 
restrições; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos plurianuais; adotar 
medidas técnicas no âmbito de planos 
temporários para as devoluções. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(38) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão a 
fim de atualizar a lista de peixes e dos 
moluscos e crustáceos aos quais é proibido 
dirigir a pesca; atualizar a lista das zonas 
sensíveis em que a pesca deve ser sujeita a 
restrições; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos plurianuais ou fora do 
quadro de um plano plurianual, se 
necessário; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos temporários para as 
devoluções. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos e com base na avaliação do 
CCTEP. A Comissão, quando preparar e 
redigir atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão a 
fim de atualizar a lista de peixes e dos 
moluscos e crustáceos aos quais é proibido 
dirigir a pesca; atualizar a lista das zonas 
sensíveis em que a pesca deve ser sujeita a 
restrições; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos plurianuais; adotar 
medidas técnicas no âmbito de planos 
temporários para as devoluções. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 

(38) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão a 
fim de atualizar a lista de peixes e dos 
moluscos e crustáceos aos quais é proibido 
dirigir a pesca; atualizar a lista das zonas 
sensíveis em que a pesca deve ser sujeita a 
restrições; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos plurianuais ou, se 
necessário, fora do quadro de um plano 
plurianual; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos temporários para as 
devoluções. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
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nível de peritos, A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, quando preparar e 
redigir atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão a 
fim de atualizar a lista de peixes e dos 
moluscos e crustáceos aos quais é proibido 
dirigir a pesca; atualizar a lista das zonas 
sensíveis em que a pesca deve ser sujeita a 
restrições; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos plurianuais; adotar 
medidas técnicas no âmbito de planos 
temporários para as devoluções. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(38) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão a 
fim de atualizar a lista de peixes, dos 
moluscos e crustáceos e de outras espécies
aos quais é proibido dirigir a pesca; 
atualizar a lista das zonas sensíveis em que 
a pesca deve ser sujeita a restrições; adotar 
medidas técnicas no âmbito de planos 
plurianuais; adotar medidas técnicas no 
âmbito de planos temporários para as 
devoluções. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, quando preparar e 
redigir atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 307
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
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Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Até ao final de 2020 e, 
seguidamente, de três em três anos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a execução do presente regulamento, 
elaborado com base nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros e pelos 
conselhos consultivos relevantes e na 
sequência de uma avaliação efetuada pelo 
CCTEP. Nesse relatório deve 
determinar-se em que medida as medidas 
técnicas, tanto ao nível regional como ao 
nível da União, contribuíram para atingir 
os objetivos e as metas do presente 
regulamento. Se desse relatório resultar 
que os referidos objetivos e metas não
foram atingidos ao nível regional, os 
Estados-Membros da região em causa 
devem apresentar um plano que estabeleça 
as ações corretivas a realizar para garantir a 
consecução dos mesmos. A Comissão deve 
igualmente propor ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho as alterações necessárias ao 
presente regulamento com base nesse 
relatório.

(40) Até ao final de 2020 e, 
seguidamente, de três em três anos, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a execução do presente regulamento, 
elaborado com base nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros e pelos 
conselhos consultivos relevantes e na 
sequência de uma avaliação efetuada pelo 
CCTEP. Nesse relatório deve 
determinar-se em que medida as medidas 
técnicas, tanto ao nível regional como ao 
nível da União, contribuíram para atingir 
os objetivos e as metas do presente 
regulamento. Se desse relatório resultar 
que os referidos objetivos e metas não 
foram atingidos ao nível regional, os 
Estados-Membros da região em causa 
devem apresentar um plano que estabeleça 
as ações corretivas a realizar para garantir a 
consecução dos mesmos. A Comissão deve 
igualmente propor ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho as alterações necessárias ao 
presente regulamento com base nesse 
relatório.

Or. ro

Alteração 308
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Uma vez que, atualmente, o Reino 
Unido partilha as suas águas com a 
União Europeia, sobretudo a Irlanda, a 
saída do Reino Unido da União Europeia 
significará que as águas e a gestão 
partilhada das unidades populacionais em 
causa exigirão uma abordagem 
multilateral e uma estreita cooperação 
entre a Irlanda, o Reino Unido e a União 
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Europeia. Para o efeito, incentiva a 
Comissão Europeia a estudar com os 
governos da Irlanda e do Reino Unido 
futuros regulamentos e acordos que 
afetem tanto as águas como as frotas, 
uma vez que a Irlanda não deve suportar 
o peso das frotas dos Estados-Membros e 
dos países terceiros deslocadas das águas 
do Reino Unido.

Or. en

Alteração 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, bem como às atividades 
exercidas nas águas da União pelos navios 
de pesca que arvoram o pavilhão de países 
terceiros e que neles estejam registados.

1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, bem como às atividades 
exercidas nas águas internacionais e nas 
águas de países terceiros, sem prejuízo 
das medidas técnicas adotadas pelas 
ORGP ou incluídas nos APP. É 
igualmente aplicável aos navios de pesca 
que arvoram o pavilhão de países terceiros 
e que neles estejam registados.

Or. en

Alteração 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, bem como às atividades 
exercidas nas águas da União pelos navios 
de pesca que arvoram o pavilhão de países 
terceiros e que neles estejam registados.

1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, nas águas de países terceiros e 
no alto mar, bem como às atividades 
exercidas nas águas da União pelos navios 
de pesca que arvoram o pavilhão de países 
terceiros e que neles estejam registados, 
sem prejuízo das regras existentes 
aplicáveis nas águas de países terceiros 
ou das ORGP.

Or. en

Alteração 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, bem como às atividades 
exercidas nas águas da União pelos navios 
de pesca que arvoram o pavilhão de países 
terceiros e que neles estejam registados.

1. Sem prejuízo do artigo 29.º, o 
presente regulamento é aplicável a todas as
atividades de pesca (recreativa ou 
comercial) exercidas pelos navios de pesca 
da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, bem como às atividades 
exercidas nas águas da União pelos navios 
de pesca que arvoram o pavilhão de países 
terceiros e que neles estejam registados.

Or. en

Alteração 312
Alain Cadec

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

1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca referidas no 
artigo 5.º, bem como às atividades 
exercidas nas águas da União pelos navios 
de pesca que arvoram o pavilhão de países 
terceiros e que neles estejam registados.

1. O presente regulamento é aplicável 
às atividades exercidas pelos navios de 
pesca da União e por nacionais dos 
Estados-Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade principal do Estado de 
pavilhão, nas zonas de pesca sob a 
soberania ou jurisdição dos 
Estados-Membros, bem como às 
atividades exercidas nas águas da União 
pelos navios de pesca que arvoram o 
pavilhão de países terceiros e que neles 
estejam registados.

Or. fr

Justificação

A redação inicial implicaria a aplicação do regulamento aos navios da UE mesmo fora das 
águas da União. Isto poderia conduzir à sobreposição de regulamentos em algumas zonas, 
nomeadamente nas águas de países terceiros como a Noruega ou as Ilhas Faroé, e criar 
assim desigualdades de tratamento entre navios que operam nessas zonas.

Alteração 313
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 7.º e 14.º e a Parte A dos 
anexos V a X são igualmente aplicáveis à 
pesca recreativa.

2. O presente regulamento é 
igualmente aplicável à pesca recreativa 
tendo em vista a sua participação 
constante na renovação dos recursos 
haliêuticos e no rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 7.º e 14.º e a Parte A dos 
anexos V a X são igualmente aplicáveis à 
pesca recreativa.

2. O presente regulamento é
igualmente aplicável à pesca recreativa.

Or. de

Alteração 315
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 7.º e 14.º e a Parte A dos 
anexos V a X são igualmente aplicáveis à 
pesca recreativa.

2. O presente regulamento é 
igualmente aplicável à pesca de recreativa.

Or. es

Alteração 316
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A obrigação de desembarque 
referida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 não se aplica à pesca 
recreativa, desde que se verifique uma 
elevada taxa de sobrevivência do peixe 
libertado, tendo em conta as 
características da arte e das práticas de 
pesca. Reconhece-se que o peixe 
capturado por pescadores à linha 
desportivos que utilizam anzóis ou linhas 
são sempre libertados com uma elevada 
taxa de sobrevivência, salvo prova em 
contrário decorrente de provas científicas.
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Or. en

Alteração 317
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A obrigação de desembarque não 
se aplica à pesca recreativa com uma 
elevada taxa de sobrevivência após 
libertação.

Or. en

Alteração 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Enquanto instrumentos destinados a 
apoiar a aplicação da política comum das 
pescas (PCP), as medidas técnicas devem 
contribuir para os objetivos da PCP 
enunciados no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e, nomeadamente, nos 
n.os 2, 3 e 5, alíneas a) e j), do mesmo 
artigo.

1. Enquanto instrumentos destinados a 
apoiar a conservação dos recursos 
haliêuticos e a proteção dos ecossistemas 
marinhos no âmbito da política comum 
das pescas (PCP), as medidas técnicas 
devem contribuir para os objetivos da PCP 
enunciados no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e, nomeadamente, nos 
n.os 2, 3 e 5, alíneas a) e j), do mesmo 
artigo.

Or. en

Alteração 319
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Enquanto instrumentos destinados a 
apoiar a aplicação da política comum das 
pescas (PCP), as medidas técnicas devem 
contribuir para os objetivos da PCP 
enunciados no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e, nomeadamente, nos 
n.os 2, 3 e 5, alíneas a) e j), do mesmo 
artigo.

1. Enquanto instrumentos destinados a 
apoiar a aplicação da política comum das
pescas (PCP), as medidas técnicas devem 
contribuir para os objetivos da PCP 
enunciados no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013.

Or. es

Alteração 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Otimizar os padrões de exploração 
para assegurar a proteção das
concentrações de juvenis e de reprodutores 
das espécies marinhas;

(a) Assegurar padrões de exploração 
sustentáveis que garantam a conservação 
dos recursos haliêuticos e protejam as 
dimensões e as classes etárias sensíveis, 
em especial as concentrações de juvenis e 
de reprodutores das espécies marinhas;

Or. en

Alteração 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Otimizar os padrões de exploração 
para assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e de reprodutores 
das espécies marinhas;

(a) Garantir padrões de exploração 
sustentáveis para assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e de reprodutores 
das espécies marinhas; e estabelecer as 
garantias adequadas;

Or. en
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Alteração 322
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Otimizar os padrões de exploração 
para assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e de reprodutores 
das espécies marinhas;

(a) Assegurar padrões de exploração 
sustentáveis para garantir a proteção das 
concentrações de juvenis e de reprodutores 
das espécies marinhas;

Or. en

Alteração 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Otimizar os padrões de exploração 
para assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e de reprodutores 
das espécies marinhas;

(a) Otimizar os padrões de exploração 
para assegurar a proteção das 
concentrações de juvenis e/ou de 
reprodutores das espécies marinhas;

Or. it

Justificação

A gestão pode abranger, alternativamente, os juvenis, os reprodutores ou ambos.

Alteração 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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(a-A) Apoiar a realização dos descritores 
1, 3, 4 e 6, estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2008/56/CE;

Or. en

Alteração 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de espécies marinhas enumeradas nas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE e de 
outras espécies sensíveis que resultem da 
pesca sejam reduzidas ao mínimo e, se 
possível, eliminadas de modo a que não 
representem uma ameaça para o estado 
de conservação dessas espécies;

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de espécies marinhas enumeradas nas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE e de 
outras espécies sensíveis que resultem da 
pesca sejam reduzidas ao mínimo e, se 
possível, eliminadas;

Or. en

Alteração 326
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de espécies marinhas enumeradas nas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE e de 
outras espécies sensíveis que resultem da 
pesca sejam reduzidas ao mínimo e, se 
possível, eliminadas de modo a que não 
representem uma ameaça para o estado 
de conservação dessas espécies;

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de espécies marinhas enumeradas nas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE e de 
outras espécies sensíveis que resultem da 
pesca sejam reduzidas ao mínimo e, se 
possível, eliminadas;

Or. en
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Alteração 327
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os impactos 
ambientais da pesca nos habitats marinhos 
são reduzidos ao mínimo e, se possível, 
eliminados de modo que não representem 
uma ameaça para o estado de conservação 
desses habitats;

(c) Garantir, incluindo através da 
utilização de incentivos e recompensas 
adequadas, que os impactos ambientais da 
pesca nos habitats marinhos são reduzidos 
ao mínimo e, se possível, eliminados de 
modo que não representem uma ameaça 
para o estado de conservação desses 
habitats;

Or. en

Justificação

Proporcionar incentivos e recompensas positivas com vista a atingir os objetivos visados 
neste ponto.

Alteração 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os impactos 
ambientais da pesca nos habitats marinhos 
são reduzidos ao mínimo e, se possível, 
eliminados de modo que não representem 
uma ameaça para o estado de 
conservação desses habitats;

(c) Garantir que os impactos 
ambientais da pesca nos habitats marinhos 
são reduzidos ao mínimo e, se possível, 
eliminados;

Or. en

Alteração 329
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Garantir que os impactos da pesca 
no bem-estar dos animais são reduzidos 
ao mínimo e, se possível, eliminados;

Or. en

Alteração 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuir para introduzir medidas 
de gestão das pescas para efeitos do 
cumprimento das obrigações impostas 
pelas Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.

(d) Assegurar a introdução de
medidas de gestão das pescas para efeitos 
do cumprimento das obrigações impostas 
pelas Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

As medidas de gestão das pescas devem assegurar que a legislação ambiental referida seja 
efetivamente aplicada.

Alteração 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuir para introduzir medidas 
de gestão das pescas para efeitos do 
cumprimento das obrigações impostas 
pelas Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.

(d) Assegurar a introdução de
medidas de gestão das pescas para efeitos 
do cumprimento das obrigações impostas 
pelas Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.
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Or. en

Alteração 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir que as condições 
indicadas nos descritores 1, 3, 4 e 6 
constantes da Decisão 2010/477/UE da 
Comissão sejam satisfeitas.

Or. en

Alteração 333
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas técnicas devem 
procurar atingir as seguintes metas:

1. As medidas técnicas devem atingir 
as seguintes metas:

Or. en

Alteração 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas técnicas devem 
procurar atingir as seguintes metas:

1. As medidas técnicas devem atingir 
as seguintes metas:

Or. en
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Alteração 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedem 5 % em volume, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedam os níveis especificamente 
definidos para cada tipo de pesca e métier. 
Estes níveis-alvo devem ser regularmente 
revistos e reduzidos, a fim de assegurar 
progressos por etapas e contínuos na 
melhoria da seletividade e na consecução 
dos objetivos estabelecidos no artigo 2.º, 
n.º 2, e no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. Os referidos níveis 
não devem, em caso algum, exceder 10 % 
em volume do total de capturas por 
métier;

Or. en

Alteração 336
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedem 5 % em volume, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedam o volume estabelecido pelas 
recomendações conjuntas dos grupos 
regionais dos Estados-Membros e esteja
em consonância com os planos para as 
devoluções, tendo simultaneamente em 
consideração a variabilidade entre as 
espécies de peixes e as artes de pesca. No 
caso de quantidades muito reduzidas, a 
percentagem de tolerância não deverá ser 
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inferior a 10 % do volume das espécies
capturadas;

Or. it

Alteração 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedem 5 % em volume, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e com 
o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedam os níveis estabelecidos em 
conformidade com o artigo 18.º-A e 
contribuem para a consecução dos 
objetivos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. en

Justificação

É necessário definir objetivos claros, mas o objetivo de 5 % é arbitrário. Por conseguinte, a 
presente alteração propõe a definição de objetivos específicos para cada tipo de pesca e 
métier, de acordo com o procedimento de regionalização. A presente alteração deve ser lida 
em conjunto com a alteração que cria um novo artigo 18.º-A («níveis das capturas de 
espécies marinhas de tamanho inferior ao tamanho mínimo de referência de conservação») e 
a definição de «métier».

Alteração 338
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de 
espécies marinhas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação não excedem 5 % em volume, 

(a) Reduzir as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação para 
contribuir para a concretização dos 
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em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

objetivos definidos no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. es

Justificação

A percentagem de 5 %, que foi estabelecida arbitrariamente, não é realista para a frota de 
arrasto. A percentagem poderia ser atingida através do aumento da malhagem por pescaria, 
o que faria com que as capturas fossem reduzidas ao ponto de a atividade pesqueira não ser 
rentável.

Alteração 339
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de 
espécies marinhas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação não excedem 5 % em volume, 
em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

(a) Contribuir para que as capturas de 
espécies marinhas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação não excedem 5 % em volume, 
em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

Or. es

Alteração 340
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de 
espécies marinhas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação não excedem 5 % em volume, 
em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 

(a) Reduzir as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação para 
contribuir para a concretização dos
objetivos definidos no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;
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com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

Or. es

Justificação

A percentagem de 5 %, que foi estabelecida arbitrariamente, não é realista para a frota de 
arrasto. A percentagem poderia ser atingida através do aumento da malhagem por pescaria, 
o que faria com que as capturas fossem reduzidas ao ponto de a atividade pesqueira não ser 
rentável.

Alteração 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedem 5 % em volume, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo sejam reduzidas ao mínimo e 
quantificadas de forma a contribuir para 
a concretização dos objetivos definidos no
artigo 2.º, n.º 2, e no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. fr

Alteração 342
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedem 5 % em volume, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e com 
o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

(a) Garantir que as capturas de espécies 
marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação não 
excedam 5 % em volume do total anual de 
capturas por métier, em conformidade 
com o artigo 2.º, n.º 2, e com o artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013;
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Or. en

Alteração 343
Norica Nicolai

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas 
acessórias de mamíferos marinhos, répteis 
marinhos, aves marinhas e outras espécies 
não exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

(b) Limitar as capturas acidentais de 
mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais abaixo dos
níveis previstos nos regulamentos em 
vigor na União e nos acordos 
internacionais ratificados pela União;

Or. en

Alteração 344
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedam os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais, com 
o objetivo de eliminar progressivamente 
essas capturas acessórias;

Or. en

Alteração 345
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedam os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais, com 
o objetivo de eliminar progressivamente 
essas capturas acessórias;

Or. en

Alteração 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais sejam
progressivamente eliminadas;

Or. en

Justificação

Alteração 27 da Comissão ENVI, adaptada.

Alteração 347
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 

(b) Garantir que as capturas acidentais
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
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exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

exploradas para fins comerciais não 
excedam os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

Or. fr

Alteração 348
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

(b) Contribuir para que as capturas 
acessórias de mamíferos marinhos, répteis 
marinhos, aves marinhas e outras espécies 
não exploradas para fins comerciais não 
excedam os níveis previstos na legislação
da União e em acordos internacionais;

Or. es

Alteração 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais não 
excedem os níveis previstos na legislação 
da União e em acordos internacionais;

(b) Garantir que as capturas acessórias 
de mamíferos marinhos, répteis marinhos, 
aves marinhas e outras espécies não 
exploradas para fins comerciais sejam
progressivamente reduzidas e, se possível, 
eliminadas;

Or. en

Alteração 350
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats dos fundos marinhos não excedem 
os níveis necessários para alcançar um bom 
estado ambiental para cada tipo de habitat 
avaliado no quadro da Diretiva 2008/56/CE 
em cada região ou sub-região marinha, 
tanto em relação à qualidade dos habitats 
como à extensão geográfica em que será 
necessário alcançar os níveis exigidos.

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats marinhos, incluindo os habitats 
sensíveis dos fundos marinhos, são 
reduzidos ao mínimo e mantidos abaixo 
dos níveis necessários para alcançar um 
bom estado ambiental, em particular para 
cada tipo de habitat avaliado no quadro da 
Diretiva 2008/56/CE em cada região ou 
sub-região marinha, tanto em relação à 
qualidade dos habitats como à extensão 
geográfica em que será necessário alcançar 
os níveis exigidos, com o objetivo de 
garantir o cumprimento das condições 
previstas nos descritores 1 e 6.

Or. en

Alteração 351
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats dos fundos marinhos não excedem 
os níveis necessários para alcançar um bom 
estado ambiental para cada tipo de habitat 
avaliado no quadro da Diretiva 2008/56/CE 
em cada região ou sub-região marinha, 
tanto em relação à qualidade dos habitats 
como à extensão geográfica em que será 
necessário alcançar os níveis exigidos.

(c) Contribuir para que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats dos fundos marinhos não excedem 
os níveis necessários para alcançar um bom 
estado ambiental para cada tipo de habitat 
avaliado no quadro da Diretiva 2008/56/CE 
em cada região ou sub-região marinha, 
tanto em relação à qualidade dos habitats 
como à extensão geográfica em que será 
necessário alcançar os níveis exigidos.

Or. es

Alteração 352
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats dos fundos marinhos não excedem 
os níveis necessários para alcançar um bom 
estado ambiental para cada tipo de habitat 
avaliado no quadro da Diretiva 2008/56/CE 
em cada região ou sub-região marinha, 
tanto em relação à qualidade dos habitats 
como à extensão geográfica em que será 
necessário alcançar os níveis exigidos.

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats marinhos, incluindo os habitats 
sensíveis dos fundos marinhos, são 
reduzidos ao mínimo e mantidos abaixo 
dos níveis necessários para alcançar um 
bom estado ambiental. Em particular para 
cada tipo de habitat avaliado no quadro da 
Diretiva 2008/56/CE em cada região ou 
sub-região marinha, tanto em relação à 
qualidade dos habitats como à extensão 
geográfica em que será necessário que os 
níveis exigidos apoiem os descritores 1 e 
6, estabelecidos no anexo I da Diretiva 
2008/56/CE.

Or. en

Justificação

Todos os tipos de impactos no meio marinho devem ser tomados em consideração e não 
apenas os que ocorrem no fundo marinho. No entanto, é importante manter a referência aos 
«habitats sensíveis dos fundos marinhos» em relação à monitorização.

Alteração 353
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats dos fundos marinhos não excedem 
os níveis necessários para alcançar um bom 
estado ambiental para cada tipo de habitat 
avaliado no quadro da Diretiva 2008/56/CE 
em cada região ou sub-região marinha, 
tanto em relação à qualidade dos habitats 

(c) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
habitats marinhos, em particular nos
habitats dos fundos marinhos, são 
reduzidos para um nível inferior aos
níveis necessários para alcançar um bom 
estado ambiental para cada tipo de habitat 
avaliado no quadro da Diretiva 2008/56/CE 
em cada região ou sub-região marinha, 
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como à extensão geográfica em que será 
necessário alcançar os níveis exigidos.

tanto em relação à qualidade dos habitats 
como à extensão geográfica em que será 
necessário alcançar os níveis exigidos.

Or. en

Alteração 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Garantir que as capturas 
acessórias indesejadas são progressiva e 
gradualmente eliminadas, com vista ao 
cumprimento dos critérios previstos nos 
descritores 1, 3 e 4, definidos na parte B 
do anexo da Decisão 2010/477/UE da 
Comissão.

Or. en

Alteração 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Garantir que as capturas 
acessórias indesejadas são 
progressivamente reduzidas e, se possível, 
eliminadas, com vista ao cumprimento 
das condições previstas nos descritores 1, 
3 e 4 da Decisão 2010/477/UE da 
Comissão.

Or. en

Alteração 356
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Garantir que os impactos 
ambientais das atividades de pesca nos 
sítios Natura 2000 sejam geridos de 
acordo com os objetivos de conservação 
previstos nas Diretivas 92/43/CEE e 
2009/147/CE.

Or. en

Alteração 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Garantir a observação e avaliação 
das implicações socioeconómicas em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Justificação

A PCP tem como objetivos não apenas a abordagem ecossistémica da gestão das pescas no 
ecossistema marinho, mas também a tomada em consideração do impacto desta política nos 
aspetos socioeconómicos.

Alteração 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração



PE603.068v01-00 70/180 AM\1123870PT.docx

PT

2. No âmbito do processo de prestação 
de informações previsto no artigo 34.º, 
deve ser examinada a medida em que as 
metas foram alcançadas.

2. Os Estados-Membros devem 
controlar a eficácia das medidas técnicas 
na consecução das metas estabelecidas no 
n.º 1. No âmbito do processo de prestação 
de informações previsto no artigo 34.º, 
deve ser examinada a medida em que as 
metas foram alcançadas.

Or. en

Justificação

A fim de poder elaborar relatórios e analisar as medidas utilizadas para atingir as metas, os 
Estados-Membros devem monitorizar as medidas utilizadas e os seus efeitos.

Alteração 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No âmbito do processo de prestação 
de informações previsto no artigo 34.º, 
deve ser examinada a medida em que as 
metas foram alcançadas.

2. Os Estados-Membros devem 
controlar a eficácia das medidas técnicas 
na consecução dessas metas. No âmbito 
do processo de prestação de informações 
previsto no artigo 34.º, deve ser examinada 
a medida em que as metas foram 
alcançadas.

Or. en

Alteração 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No âmbito do processo de prestação 
de informações previsto no artigo 34.º, 
deve ser examinada a medida em que as 
metas foram alcançadas.

2. No âmbito do processo de prestação 
de informações previsto no artigo 34.º, 
deve ser avaliada pelos Estados-Membros 



AM\1123870PT.docx 71/180 PE603.068v01-00

PT

e examinada a medida em que as metas 
foram alcançadas.

Or. en

Alteração 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º–A

Objetivos socioeconómicos

A fim de ter em conta os objetivos 
socioeconómicos estabelecidos no artigo 
2.º, n.º 5, alíneas c), f) e i), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 
aquando da adoção e aplicação de 
medidas técnicas e de medidas de 
conservação, os Estados-Membros devem 
utilizar amplamente as medidas dispostas 
nos artigos 38.º, 39.º e 40.º do 
Regulamento (UE) n.º 508/2014.

Or. en

Justificação

Este novo artigo visa criar uma remissão para o FEAMP, a fim de exortar os Estados-
Membros a utilizarem medidas no âmbito do FEAMP para compensar as necessidades 
socioeconómicas aquando da aplicação de medidas técnicas e de medidas de conservação.

Alteração 362
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º–A

Objetivos socioeconómicos
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A fim de ter em conta os objetivos 
socioeconómicos estabelecidos no artigo 
2.º, n.º 5, alíneas c), f) e i), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 
aquando da adoção e aplicação de 
medidas técnicas e de medidas de 
conservação, os Estados-Membros devem 
utilizar amplamente as medidas dispostas 
nos artigos 38.º, 39.º e 40.º do 
Regulamento (UE) n.º 508/2014.

Or. en

Justificação

Este artigo cria uma remissão para o FEAMP, a fim de exortar os Estados-Membros a 
utilizarem medidas no âmbito do FEAMP para compensar as necessidades socioeconómicas 
aquando da aplicação de medidas técnicas e de medidas de conservação.

Alteração 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Águas Ocidentais Norte»: as
subzonas CIEM V (excluindo Va e as 
águas não-União da divisão Vb), VI, VII;

(c) «Águas Ocidentais Norte»: as 
águas da União nas subzonas CIEM V, 
VI, VII;

Or. en

Justificação

As medidas técnicas devem ser aplicáveis às águas da UE.

Alteração 364
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 5 - parágrafo 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração
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(g) «Regiões ultraperiféricas»: as 
águas em torno das regiões 
ultraperiféricas referidas no artigo 349.º, 
n.º 1, do Tratado, divididas em três bacias 
marítimas: Atlântico Oeste, Atlântico Este 
e Oceano Índico;

(g) «Águas da União Europeia no 
Oceano Índico e no Atlântico Oeste»: as 
águas em torno de Guadalupe, Guiana 
Francesa, Martinica, Maiote, Reunião, 
São Martinho sob soberania ou jurisdição 
de um Estado-Membro.

Or. es

Alteração 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias de uma unidade 
populacional;

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a taxa de mortalidade de pesca é 
distribuída pelas diferentes classes etárias e 
dimensões de uma unidade populacional;

Or. en

Justificação

A taxa de mortalidade de pesca (F) é o termo utilizado para designar a exploração da pesca.

Alteração 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias de uma unidade 
populacional;

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias e dimensões de 
uma unidade populacional;

Or. en
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Justificação

Alteração 30 da Comissão ENVI.

Alteração 367
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias de uma unidade 
populacional;

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias e dimensões de 
uma unidade populacional;

Or. en

Alteração 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias de uma unidade 
populacional;

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias e dimensões de 
uma unidade populacional;

Or. en

Alteração 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
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diferentes classes etárias de uma unidade 
populacional;

diferentes dimensões e classes etárias de 
uma unidade populacional;

Or. en

Alteração 370
Nicola Caputo, Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a pressão de pesca é distribuída pelas 
diferentes classes etárias de uma unidade 
populacional;

(1) «Padrão de exploração»: a forma 
como a taxa de mortalidade de pesca é 
distribuída pelas diferentes classes etárias 
de uma unidade populacional;

Or. en

Justificação

A taxa de mortalidade de pesca (F) é o termo real utilizado para designar a exploração da 
pesca.

Alteração 371
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Pesca seletiva»: a capacidade de 
um método de pesca para visar e capturar 
peixes e crustáceos e moluscos por 
tamanho ou por tipo de espécie, permitindo 
que as espécies não-alvo sejam evitadas ou 
libertadas incólumes;

(3) «Pesca seletiva»: a capacidade de 
um método de pesca para visar e capturar 
peixes e crustáceos e moluscos por 
tamanho ou por tipo de espécie, permitindo 
que as espécies não-alvo, bem como os 
juvenis e as espécies regulamentadas,
sejam evitadas ou libertadas incólumes;

Or. en
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Alteração 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Pesca seletiva»: a capacidade de 
um método de pesca para visar e capturar 
peixes e crustáceos e moluscos por 
tamanho ou por tipo de espécie, permitindo 
que as espécies não-alvo sejam evitadas ou 
libertadas incólumes;

(3) «Pesca seletiva»: a capacidade de 
um método de pesca para visar e capturar 
peixes e crustáceos e moluscos por 
tamanho ou por tipo de espécie, permitindo 
que as espécies não-alvo, bem como os 
juvenis e as espécies regulamentadas,
sejam evitadas ou libertadas incólumes;

Or. en

Alteração 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Pesca seletiva»: a capacidade de 
um método de pesca para visar e capturar 
peixes e crustáceos e moluscos por 
tamanho ou por tipo de espécie, permitindo 
que as espécies não-alvo sejam evitadas ou 
libertadas incólumes;

(3) «Pesca seletiva»: a capacidade de 
um método de pesca para visar e capturar 
peixes e crustáceos e moluscos por 
tamanho ou por tipo de espécie, permitindo 
que as espécies não-alvo, bem como os 
juvenis e as espécies regulamentadas,
sejam evitadas ou libertadas incólumes;

Or. en

Alteração 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
espécie ou combinação de espécies em que 
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espécies em que o total das capturas dessa
ou dessas espécies é superior a 50 % do 
valor económico das capturas;

essa ou essas espécies constituem uma 
parte significativa da composição das 
capturas, que é expressa em percentagem 
do peso vivo da captura total para uma 
determinada viagem de pesca e tipo de 
arte de pesca, podendo ser calculada a 
partir de uma ou mais amostras. As 
composições das capturas relevantes para 
diferentes tipos de pesca dirigida variam 
entre regiões e são pormenorizadas nos 
anexos V a XI;

Or. en

Justificação

A composição das capturas é diferente consoante a pescaria e a região. O valor económico 
das capturas introduz variáveis inerentes aos mercados e não tem grande relação com as 
pescarias.

Alteração 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 
espécies em que o total das capturas dessa 
ou dessas espécies é superior a 50 % do
valor económico das capturas;

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 
espécies em que o total das capturas dessa 
ou dessas espécies é superior a 90 % do 
total das capturas;

Or. es

Alteração 376
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 
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espécies em que o total das capturas dessa 
ou dessas espécies é superior a 50 % do 
valor económico das capturas;

espécies em que as capturas dessa ou 
dessas espécies são superiores a 50 % do 
valor económico do total das capturas;

Or. es

Alteração 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 
espécies em que o total das capturas dessa 
ou dessas espécies é superior a 50 % do 
valor económico das capturas;

(4) «Pesca dirigida»: a pesca de uma 
determinada espécie ou combinação de 
espécies em que o total das capturas dessa 
ou dessas espécies é superior a 50 % das 
capturas;

Or. en

Justificação

É absurdo definir «pesca dirigida» com base no valor económico, uma vez que o valor nunca 
é conhecido antecipadamente. Há também um elemento de tempo em falta, na medida em que 
não está claro se a proposta significa por lanço ou por viagem.

Alteração 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Estado de conservação de uma 
espécie»: o estado de conservação de uma 
espécie na aceção do artigo 1.º da Diretiva 
92/43/CEE;

Or. en
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Justificação

Os termos são utilizados no regulamento e, portanto, devem ser definidos de acordo com a 
Diretiva «Habitats».

Alteração 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Estado de conservação de uma 
espécie»: o estado de conservação de uma 
espécie na aceção do artigo 1.º da Diretiva 
92/43/CEE;

Or. en

Alteração 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) «Estado de conservação de um 
habitat»: o estado de conservação de um 
habitat na aceção do artigo 1.º da Diretiva 
92/43/CEE;

Or. en

Justificação

Os termos são utilizados no regulamento e, portanto, devem ser definidos de acordo com a 
Diretiva «Habitats».

Alteração 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
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Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) «Estado de conservação de um 
habitat»: o estado de conservação de um 
habitat na aceção do artigo 1.º da Diretiva 
92/43/CEE;

Or. en

Alteração 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Habitat sensível»: um habitat cujo 
estado de conservação, incluindo a sua 
extensão e a condição (estrutura e 
função) dos seus componentes bióticos e 
abióticos, é afetado negativamente por 
pressões decorrentes de atividades 
humanas, incluindo a pesca. Entre os 
habitats sensíveis incluem-se, em especial, 
os tipos de habitats enumerados no anexo 
I e os habitats das espécies enumeradas
no anexo II da Diretiva 92/43/CEE, os 
habitats das espécies enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2009/147/CE, os 
habitats cuja proteção é necessária para 
atingir o bom estado ambiental nos 
termos da Diretiva 2008/56/CE e os 
ecossistemas marinhos vulneráveis na 
aceção do artigo 2.º, alínea b), do 
Regulamento 734/2008 do Conselho39;

(6) «Habitat sensível»: um habitat 
enumerado no anexo II;

_________________

39 Regulamento (CE) n.º 734/2008 do 
Conselho, de 15 de julho de 2008, relativo 
à proteção dos ecossistemas marinhos 
vulneráveis do alto mar contra os efeitos 
adversos das artes de pesca de fundo (JO L 
201 de 15.7.2008, p. 9).
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Or. en

Justificação

A definição deve ser simplificada; as referências a outros atos legislativos, passíveis de gerar 
confusão, devem ser suprimidas.

Alteração 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Espécie sensível»: uma espécie 
cujo estado de conservação, incluindo o 
seu habitat, distribuição, dimensão e
condição, é afetado negativamente por 
pressões decorrentes de atividades 
humanas, incluindo a pesca. Entre as 
espécies sensíveis incluem-se, em especial, 
as espécies enumeradas nos anexos II e IV 
da Diretiva 92/43/CEE, as espécies 
abrangidas pela Diretiva 2009/147/CE e os 
habitats cuja proteção é necessária para 
atingir o bom estado ambiental nos termos 
da Diretiva 2008/56/CE;

(7) «Espécie sensível»: uma espécie 
cujo estado de conservação, incluindo o 
seu habitat, distribuição, dimensão ou
condição, é afetado negativamente por 
pressões decorrentes de atividades 
humanas, incluindo a pesca. Entre as 
espécies sensíveis incluem-se, em especial, 
as espécies enumeradas nos anexos II e IV 
da Diretiva 92/43/CEE, as espécies 
abrangidas pela Diretiva 2009/147/CE e os 
habitats cuja proteção é necessária para 
atingir o bom estado ambiental nos termos 
da Diretiva 2008/56/CE;

Or. en

Alteração 384
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espécies de pequenos pelágicos»: 
sarda, arenque, carapau, biqueirão, 
sardinha, verdinho, argentinas, espadilha e 
pimpim;

(8) «Espécies de pequenos pelágicos»: 
sarda, arenque, carapau, biqueirão, 
sardinha, verdinho, argentinas, espadilha, 
pimpim, boga, sardinha amarela e 
sardinela-da-madeira;

Or. es
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Alteração 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Pesca tradicional»: atividades de 
pesca não comerciais que exploram 
recursos marinhos vivos a uma escala 
limitada a nível local, exclusivamente 
para satisfação de necessidades pessoais e 
utilizando apenas artes e técnicas de 
pesca tradicionais;

Or. en

Alteração 386
Ruža Tomašić

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Pesca tradicional com artes 
passivas»: atividades de pesca não 
comerciais que exploram recursos 
marinhos vivos a uma escala limitada a 
nível local, exclusivamente para 
satisfação de necessidades pessoais e 
utilizando apenas artes e técnicas de 
pesca tradicionais;

Or. hr

Alteração 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) «Pesca recreativa»: as atividades de 
pesca não comerciais que exploram
recursos marinhos vivos para fins de lazer, 
turismo ou desporto;

(9) «Pesca recreativa»: as atividades de 
pesca não destinadas à venda com impacto 
nos recursos marinhos vivos para fins de 
lazer, turismo ou desporto;

Or. es

Alteração 388
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Pesca recreativa»: as atividades de 
pesca não comerciais que exploram
recursos marinhos vivos para fins de lazer, 
turismo ou desporto;

(9) «Pesca recreativa»: as atividades de 
pesca não comerciais que capturam
recursos marinhos vivos para fins de lazer, 
turismo ou desporto;

Or. es

Alteração 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados no âmbito da 
PCP a fim de promover uma representação 
equilibrada de todas as partes interessadas 
e contribuir para a realização dos objetivos 
da PCP;

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados nos termos dos 
artigos 43.º a 45.º do Regulamento 
n.º 1380/2013 a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos da PCP;

Or. en

Alteração 390
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados no âmbito da 
PCP a fim de promover uma representação 
equilibrada de todas as partes interessadas 
e contribuir para a realização dos objetivos 
da PCP;

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados nos termos dos 
artigos 43.º a 45.º e do anexo III do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 a fim de 
promover uma representação equilibrada 
de todas as partes interessadas e contribuir 
para a realização dos objetivos da PCP;

Or. en

Alteração 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados no âmbito da 
PCP a fim de promover uma representação 
equilibrada de todas as partes interessadas 
e contribuir para a realização dos 
objetivos da PCP;

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados no âmbito da 
PCP a fim de promover uma representação 
equilibrada de todas as partes interessadas, 
garantindo a participação da pesca 
artesanal, de pequena escala e costeira e 
da apanha do marisco;

Or. es

Alteração 392
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados no âmbito da 
PCP a fim de promover uma 

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 
partes interessadas criados nos termos do 
artigo 43.º e que desenvolvem a sua 
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representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos da PCP;

atividade em conformidade com os 
artigos 44.º e 45.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/201;

Or. en

Alteração 393
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Rede de arrasto com impulsos 
elétricos»: técnica de pesca que utiliza um 
campo elétrico para capturar peixe. A rede 
de arrasto com impulsos elétricos consiste 
num conjunto de elétrodos, fixados à arte 
no eixo de tração, que emitem impulsos 
elétricos curtos;

(16) «Rede de arrasto com impulsos 
elétricos»: técnica de pesca experimental
que utiliza um campo elétrico para capturar 
peixe. A rede de arrasto com impulsos 
elétricos consiste num conjunto de 
elétrodos, fixados à arte no eixo de tração, 
que emitem impulsos elétricos curtos;

Or. fr

Alteração 394
Ruža Tomašić

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Redes envolventes-arrastantes de 
alar para a praia»: redes de cerco e redes 
rebocadas presas a uma embarcação e 
rebocadas da costa ou de uma 
embarcação amarrada na costa ou 
ancorada perto da costa;

Or. hr

Alteração 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Redes envolventes-arrastantes de 
alar para a praia»: redes de cerco e redes 
rebocadas presas a uma embarcação e 
rebocadas da costa ou de uma 
embarcação amarrada na costa ou 
ancorada perto da costa;

Or. en

Alteração 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «Rede fixa»: qualquer tipo de rede 
de emalhar, rede de enredar ou tresmalho 
que se encontra ancorada ao fundo marinho 
(redes de emalhar ou redes fixas) ou que 
pode derivar com a maré (redes de deriva)
para que o peixe nade para dentro dela e 
nela fique enredado ou emalhado;

(20) «Rede fixa»: qualquer tipo de rede 
de emalhar, rede de enredar ou tresmalho 
que se encontra ancorada ao fundo marinho 
(redes de emalhar ou redes fixas) para que 
o peixe nade para dentro dela e nela fique 
enredado ou emalhado;

Or. es

Alteração 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Rede de deriva»: uma rede 
constituída por um ou mais panos, 
suspensos paralelamente no ou nos cabos 
da pana, mantida à superfície ou a uma 
certa distância abaixo da mesma por meio 

(21) «Rede de deriva»: qualquer rede de 
emalhar mantida à superfície ou a uma 
certa distância abaixo da mesma por meio 
de dispositivos de flutuação, que deriva ao 
sabor das correntes, isoladamente ou em 
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de dispositivos de flutuação e que deriva ao 
sabor das correntes, isoladamente ou em 
conjunto com a embarcação a que se pode 
encontrar amarrada. A rede pode estar 
equipada com dispositivos destinados a 
estabilizá-la ou a limitar a sua deriva, como 
uma âncora flutuante ou uma âncora no 
fundo fixada a uma única extremidade da 
rede;

conjunto com a embarcação a que se pode 
encontrar amarrada. A rede pode estar 
equipada com dispositivos destinados a 
estabilizá-la ou a limitar a sua deriva;

Or. en

Justificação

Esta é a definição constante do Regulamento (CE) n.º 894/97.

Alteração 398
Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Rede de deriva»: uma rede 
constituída por um ou mais panos, 
suspensos paralelamente no ou nos cabos 
da pana, mantida à superfície ou a uma 
certa distância abaixo da mesma por meio 
de dispositivos de flutuação e que deriva ao 
sabor das correntes, isoladamente ou em 
conjunto com a embarcação a que se pode 
encontrar amarrada. A rede pode estar 
equipada com dispositivos destinados a 
estabilizá-la ou a limitar a sua deriva, como 
uma âncora flutuante ou uma âncora no 
fundo fixada a uma única extremidade da 
rede;

(21) «Rede de deriva»: qualquer rede de 
emalhar mantida à superfície ou a uma 
certa distância abaixo da mesma por meio 
de dispositivos de flutuação, que deriva ao 
sabor das correntes, isoladamente ou em 
conjunto com a embarcação a que se pode 
encontrar amarrada. A rede pode estar 
equipada com dispositivos destinados a 
estabilizá-la ou a limitar a sua deriva;

Or. en

Alteração 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
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Artigo 6 - nº 1 - ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Rede de deriva»: uma rede 
constituída por um ou mais panos, 
suspensos paralelamente no ou nos cabos 
da pana, mantida à superfície ou a uma 
certa distância abaixo da mesma por meio 
de dispositivos de flutuação e que deriva ao 
sabor das correntes, isoladamente ou em 
conjunto com a embarcação a que se pode 
encontrar amarrada. A rede pode estar 
equipada com dispositivos destinados a 
estabilizá-la ou a limitar a sua deriva, como 
uma âncora flutuante ou uma âncora no 
fundo fixada a uma única extremidade da 
rede;

(21) «Rede de deriva»: uma rede 
constituída por um ou mais panos, 
suspensos paralelamente no ou nos cabos 
da pana, mantida à superfície ou a uma 
certa distância abaixo da mesma por meio 
de dispositivos de flutuação e que deriva ao 
sabor das correntes, isoladamente ou em 
conjunto com a embarcação a que se pode 
encontrar amarrada. A rede pode estar 
equipada com dispositivos destinados a 
estabilizá-la ou a limitar a sua deriva, como 
uma âncora flutuante;

Or. es

Alteração 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Rede de emalhar fundeada»: rede 
constituída por um único pano de rede e 
mantida verticalmente na água por boias e 
lastros. Captura recursos aquáticos vivos 
emalhando-os e é ou pode ser fixada por 
qualquer meio no fundo marinho;

(22) «Rede de emalhar fundeada»: rede 
fixa constituída por um único pano de rede 
e mantida verticalmente na água por boias 
e lastros. Captura recursos aquáticos vivos 
emalhando-os e é ou pode ser fixada por 
qualquer meio no fundo marinho;

Or. es

Alteração 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 24

Texto da Comissão Alteração
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(24) «Tresmalho fundeado»: uma rede
constituída por dois ou mais panos de rede 
sobrepostos, com dois panos exteriores 
(albitanas) de malhagem larga, entre os 
quais está intercalado um pano de 
pequena malhagem (miúdo), que é ou 
pode ser fixada por qualquer meio no 
fundo marinho;

(24) «Tresmalho fundeado»: o 
tresmalho é uma rede de emalhar fixa no 
fundo, de forma retangular, constituída 
por uma ou várias peças unidas entre si. 
Cada peça é formada por três panos de 
rede sobrepostos, armados conjuntamente 
entre dois cabos, com os sistemas 
adequados para se manterem 
verticalmente; os dois panos exteriores 
são de igual dimensão e com o mesmo 
tamanho de malhagem e diâmetro do fio; 
o pano interior, de malhagem mais 
pequena, pode ser de maior dimensão;

Or. es

Alteração 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 26

Texto da Comissão Alteração

(26) «Palangre»: arte de pesca 
constituída por uma linha principal 
(madre), por vezes muito longa, na qual 
estão fixados, a intervalos regulares, 
estralhos em que são empatados anzóis
iscados ou não iscados. A madre é calada 
horizontalmente, no ou junto ao fundo, ou 
verticalmente, podendo ainda ser deixada 
a derivar à superfície;

(26) «Palangre»: arte de pesca 
constituída por uma linha, denominada 
«madre», de comprimento variável, da 
qual partem outros cabos mais finos,
denominados «estralhos», em que são 
empatados anzóis; pode ser de fundo ou de 
superfície, se a linha estiver ou não em 
contacto com o fundo marinho;

Or. es

Alteração 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 27

Texto da Comissão Alteração
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(27) «Nassas e covos»: armadilhas em 
forma de gaiolas ou cestos, construídas
com diversos materiais, destinadas a 
capturar crustáceos ou peixes, que são 
colocadas no fundo marinho, isoladas ou 
em grupos ligados por cabos (arinques) a 
boias à superfície, que indicam a sua 
posição, e que possuem uma ou mais 
aberturas ou entradas (boca e endiche);

(27) «Nassas e covos»: arte passiva, 
fixa ao fundo, construída em forma de 
cestos ou gaiolas compostas por uma 
armação rígida ou semirrígida com 
diversos materiais, que normalmente estão 
revestidos de rede; têm uma ou várias 
aberturas ou bocas de extremidades lisas, 
não cortantes, que permitem a entrada 
das diferentes espécies no interior do 
habitáculo que forma a rede, atraídas 
geralmente pelo isco colocado no seu 
interior.

Or. es

Alteração 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

(29) «Cruz de Santo André»: dispositivo 
que atua como um mecanismo de tesoura
para a apanha, por exemplo, de moluscos 
bivalves ou de coral vermelho no fundo 
marinho;

(29) «Cruz de Santo André»: dispositivo 
utilizado para a apanha de coral vermelho 
no fundo marinho;

Or. it

Alteração 405
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «Saco»: parte terminal da rede de 
arrasto, de forma cilíndrica - isto é, com a 
mesma circunferência de uma ponta à outra 
- ou cónica. Compõe-se de um ou vários 
painéis (panos de rede) com a mesma 

(30) «Saco»: parte terminal da rede de 
arrasto, de forma cilíndrica - isto é, com a 
mesma circunferência de uma ponta à outra 
- ou cónica. Compõe-se de um ou vários 
painéis (panos de rede) com a mesma 
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malhagem, ligados entre si 
longitudinalmente ao longo do eixo da rede 
de arrasto por um porfio ao qual se pode 
igualmente ligar um cabo de porfio. Para 
efeitos regulamentares, considera-se que é 
constituído pelas últimas 50 malhas da 
rede;

dimensão da malhagem, ligados entre si 
longitudinalmente ao longo do eixo da rede 
de arrasto por um porfio ao qual se pode 
igualmente ligar um cabo de porfio. Para 
efeitos regulamentares, considera-se que é 
constituído pelas últimas 50 malhas da 
rede;

Or. es

Alteração 406
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

(35) «Janela de saída "Bacoma"»: uma 
janela de saída confecionada em malha 
quadrada sem nós inserida na face superior 
do saco, cujo bordo inferior deve ficar a 4 
malhas, no máximo, do estropo do cu do 
saco;

(35) «Janela de saída "Bacoma"»: uma 
janela de saída confecionada em malha 
quadrada inserida na face superior do saco, 
cujo bordo inferior deve ficar a 4 malhas, 
no máximo, do estropo do cu do saco;

Or. en

Justificação

Não existe qualquer justificação científica para o requisito de que o painel não tenha nós. A 
seletividade da janela de saída é determinada pela malhagem, e não pelo facto de existirem 
ou não nós.

Alteração 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) «Palangre lastrado»: uma linha 
com anzóis iscados com peso adicionado 
para aumentar a sua velocidade de 
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afundamento e, assim, reduzir o tempo de 
exposição às aves marinhas;

Or. en

Alteração 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) «Palangre lastrado»: uma linha 
com peso adicionado que aumenta a 
velocidade de afundamento dos anzóis 
iscados e reduz o tempo de exposição às 
aves marinhas;

Or. en

Justificação

Definição necessária, uma vez que o palangre lastrado é mencionado no artigo 27.º da 
proposta e nos anexos.

Alteração 409
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 42

Texto da Comissão Alteração

(42) «Sobrepesca de seleção»: a prática 
de devolver ao mar o peixe menos valioso 
sujeito a limites de captura, ainda que 
pudesse ser desembarcado legalmente, de 
modo a maximizar o valor económico ou 
monetário total do pescado que é levado 
para o porto;

(42) «Sobrepesca de seleção»: a prática 
de devolver ao mar o peixe menos valioso 
sujeito a limites de captura, ainda que 
pudesse ser desembarcado legalmente, de 
modo a maximizar o valor económico ou 
monetário total do pescado que é levado 
para o porto, com exceção das espécies 
impróprias para consumo humano, pois 
são esmagadas e comprimidas na rede;

Or. es
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Justificação

Normalmente, durante o arrasto, entra, na rede, uma enorme quantidade de peixe, num curto 
espaço de tempo. As capturas chegam muito esmagadas e comprimidas, sendo impróprias 
para venda comercial.

Alteração 410
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 1 - ponto 42

Texto da Comissão Alteração

(42) «Sobrepesca de seleção»: a prática 
de devolver ao mar o peixe menos valioso 
sujeito a limites de captura, ainda que 
pudesse ser desembarcado legalmente, de 
modo a maximizar o valor económico ou 
monetário total do pescado que é levado 
para o porto;

(42) «Sobrepesca de seleção»: a prática 
de devolver ao mar o peixe menos valioso 
sujeito a limites de captura, ainda que 
pudesse ser desembarcado legalmente, de 
modo a maximizar o valor económico ou 
monetário total do pescado que é levado 
para o porto, com exceção das espécies 
impróprias para consumo humano, pois 
são esmagadas e comprimidas na rede;

Or. es

Justificação

Normalmente, durante o arrasto, entra, na rede, uma enorme quantidade de peixe, num curto 
espaço de tempo. As capturas chegam muito esmagadas e comprimidas e impróprias para 
venda comercial.

Alteração 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 42

Texto da Comissão Alteração

(42) «Sobrepesca de seleção»: a prática 
de devolver ao mar o peixe menos valioso 
sujeito a limites de captura, ainda que 
pudesse ser desembarcado legalmente, de 
modo a maximizar o valor económico ou 

(42) «Sobrepesca de seleção»: a prática 
de devolver ao mar o peixe menos valioso 
sujeito a limites de captura, ainda que 
devesse ser desembarcado legalmente, de 
modo a maximizar o valor económico ou 
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monetário total do pescado que é levado 
para o porto;

monetário total do pescado que é levado 
para o porto;

Or. en

Alteração 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) «Efeitos adversos significativos»: 
efeitos definidos no artigo 2.º, alínea c), 
do Regulamento (CE) n.º 734/2008;

Or. en

Alteração 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) «Documentação completa»: um 
sistema de contabilidade que forneça 
documentação exaustiva, completa e 
fiável de todas as capturas e devoluções 
ao mar, que pode incluir, mas não 
exclusivamente, a utilização de diários de 
bordo, observadores a bordo e/ou controlo 
eletrónico.

Or. en

Justificação

Esta nova definição está intrinsecamente ligada à alteração que cria um novo artigo 26.º-A 
(«gestão das pescas baseada nos resultados»).
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Alteração 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 45-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-B) «Métier»: um conjunto de 
operações de pesca dirigidas à mesma 
espécie (ou ao mesmo conjunto de 
espécies), utilizando artes semelhantes, 
durante a mesma altura do ano e/ou na 
mesma zona e que são caracterizadas por 
padrões de exploração semelhantes.

Or. en

Justificação

Esta nova definição está intrinsecamente ligada às alterações ao artigo 4.º, n.º 1, alínea a), e 
ao artigo 18.º-A («níveis de capturas de espécies marinhas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação»).

Alteração 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 7 - parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Corrente elétrica, exceto para 
utilização da rede de arrasto com 
impulsos elétricos como estabelecido no 
artigo 24.º e no anexo V, parte E;

(b) Corrente elétrica;

Or. es

Alteração 416
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Corrente elétrica, exceto para
utilização da rede de arrasto com impulsos 
elétricos como estabelecido no artigo 24.º 
e no anexo V, parte E;

(b) Corrente elétrica, incluindo 
a utilização da rede de arrasto com 
impulsos elétricos;

Or. en

Alteração 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Dispositivos rebocados para a 
apanha de coral vermelho ou outro tipo de
corais ou organismos semelhantes ao 
coral;

(e) Dispositivos rebocados para a 
apanha de corais ou espécies semelhantes 
ao coral;

Or. en

Justificação

A utilização de artes de pesca proibidas teria um impacto idêntico em todos os corais e 
espécies semelhantes ao coral e não apenas nos corais vermelhos.

Alteração 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Dispositivos rebocados para a 
apanha de coral vermelho ou outro tipo de 
corais ou organismos semelhantes ao coral;

(e) Dispositivos para a apanha de coral 
vermelho ou outro tipo de corais ou 
organismos semelhantes ao coral;

Or. en

Alteração 419
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Cruzes de Santo André e 
dispositivos semelhantes para a apanha, em 
especial, de coral vermelho ou outro tipo
de corais e espécies semelhantes ao coral;

(f) Cruzes de Santo André e 
dispositivos semelhantes para a apanha de 
corais e espécies semelhantes ao coral;

Or. en

Justificação

A utilização de artes de pesca proibidas teria um impacto idêntico em todos os corais e 
espécies semelhantes ao coral e não apenas nos corais vermelhos.

Alteração 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Qualquer tipo de projétil; (g) Qualquer tipo de projétil, com 
exceção dos utilizados para o abate de 
atum enjaulado ou capturado em 
almadrava ou os arpões de mão e 
espingardas submarinas utilizadas na 
pesca recreativa sem escafandro 
autónomo, entre o nascer e o pôr do sol;

Or. en

Justificação

Por razões de segurança, por vezes são utilizados projéteis para o abate de atum enjaulado 
ou capturado em almadrava. Convém, também, manter as práticas autorizadas na caça 
submarina recreativa.

Alteração 421
Rosa D'Amato
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Espingardas submarinas se 
associadas a equipamento de respiração 
submarina (escafandro) ou durante a noite, 
entre o pôr e o nascer do Sol.

(h) Espingardas submarinas se 
associadas a equipamento de respiração 
submarina (escafandro), veículos de 
propulsão para mergulho (por exemplo, 
scooters), ou durante a noite, entre o pôr e 
o nascer do Sol.

Or. en

Alteração 422
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Qualquer outro tipo de arte de 
pesca suscetível de afetar gravemente o 
bem-estar de espécies alvo ou não-alvo.

Or. en

Alteração 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, o 
presente artigo é aplicável às águas 
internacionais e às águas de países 
terceiros.

Or. en
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Alteração 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, o 
presente artigo é aplicável às águas do 
alto mar e às águas de países terceiros.

Or. en

Alteração 425
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma parte de qualquer arte 
rebocada pode ser confecionada com uma 
malhagem inferior à malhagem do saco. 
A presente disposição não é aplicável aos 
dispositivos de rede utilizados para a 
fixação de sensores de monitorização das 
artes.

1. Por malhagem de uma arte 
rebocada, tal como definida nos anexos V 
a XI, entende-se a malhagem de qualquer 
saco ou boca do saco que se encontrem a 
bordo de um navio de pesca e estejam 
fixados ou sejam suscetíveis de serem 
fixados a uma rede rebocada. A presente 
disposição não é aplicável aos dispositivos 
de rede utilizados para a fixação de 
sensores de monitorização das artes. 
Podem ser previstas outras derrogações 
num ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 18.º do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Atualmente, no mar do Norte, a malhagem só se aplica à parte do saco da rede de arrasto 
onde ocorre a seletividade. Não devem introduzir-se restrições adicionais numa situação em 
que as regras devem ser simplificadas.

Alteração 426
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma parte de qualquer arte 
rebocada pode ser confecionada com uma 
malhagem inferior à malhagem do saco. 
A presente disposição não é aplicável aos 
dispositivos de rede utilizados para a 
fixação de sensores de monitorização das 
artes.

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por malhagem de uma arte 
rebocada a malhagem de qualquer saco 
ou boca do saco que se encontrem a bordo 
de um navio de pesca e estejam fixados ou 
sejam suscetíveis de serem fixados a 
qualquer rede de arrasto. A presente 
disposição não é aplicável aos dispositivos 
de rede utilizados para a fixação de 
sensores de monitorização das artes ou aos 
dispositivos seletivos de peixes ou 
tartarugas.

Or. en

Justificação

É mais eficaz definir a malhagem do que proibir o seu fabrico. Convém permitir inovações 
relativas à melhoria da seletividade.

Alteração 427
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma parte de qualquer arte 
rebocada pode ser confecionada com uma 
malhagem inferior à malhagem do saco. A 
presente disposição não é aplicável aos 
dispositivos de rede utilizados para a 
fixação de sensores de monitorização das 
artes.

1. Nenhuma parte de qualquer arte 
rebocada pode ser confecionada com uma 
malhagem inferior à malhagem do saco. A 
parte dianteira da arte de pesca pode ser 
confecionada com malhagem de maior 
dimensão. A presente disposição não é 
aplicável aos dispositivos de rede 
utilizados para a fixação de sensores de 
monitorização das artes.

Or. es
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Justificação

Não afeta a manutenção do pescado que chega ao saco da arte de pesca e diminui os seus 
custos de confeção.

Alteração 428
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma parte de qualquer arte 
rebocada pode ser confecionada com uma 
malhagem inferior à malhagem do saco. A 
presente disposição não é aplicável aos 
dispositivos de rede utilizados para a 
fixação de sensores de monitorização das 
artes.

1. Nenhuma parte de qualquer arte 
rebocada pode ser confecionada com uma 
malhagem inferior à malhagem do saco. A 
parte dianteira da arte de pesca pode ser 
confecionada com malhagem de maior 
dimensão. A presente disposição não é 
aplicável aos dispositivos de rede 
utilizados para a fixação de sensores de 
monitorização das artes.

Or. es

Justificação

Não afeta a manutenção do pescado que chega ao saco da arte de pesca e diminui os seus 
custos de confeção.

Alteração 429
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É proibida a utilização e posse a 
bordo de artes de arrasto dotadas do 
sistema conhecido como «arrasto com 
esferas» e similares, entendendo como 
tais as redes que contêm um dispositivo, 
situado na parte inferior das redes, 
composto por discos, cilindros ou esferas 
em forma de roda, concebidos para uso 
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em fundos rochosos e recifes, ou qualquer 
outro mecanismo adicionado ao cabo 
inferior ou à tralha dos chumbos que 
permita o seu uso em fundos rochosos.

Or. es

Justificação

Pretende-se não só evitar um aumento do esforço de pesca exercido pelo arrasto sobre 
espécies alvo de outras modalidades de pesca, mas também os efeitos negativos sobre 
determinados tipos de fundos marinhos.

Alteração 430
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É proibida a utilização e posse a 
bordo de artes de arrasto dotadas do 
sistema conhecido como «arrasto com 
esferas» e similares, entendendo como 
tais as redes que contêm um dispositivo, 
situado na parte inferior das redes, 
composto por discos, cilindros ou esferas 
em forma de roda, concebidos para uso 
em fundos rochosos e recifes, ou qualquer 
outro mecanismo adicionado ao cabo 
inferior ou ao à tralha dos chumbos que 
permita o seu uso em fundos rochosos.

Or. es

Justificação

Pretende-se não só evitar um aumento do esforço de pesca exercido pelo arrasto sobre 
espécies alvo de outras modalidades de pesca, mas também os efeitos negativos sobre 
determinados tipos de fundos marinhos.

Alteração 431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
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Artigo 9 - n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É proibida a posse ou uso de artes 
de arrasto pelágico, de grande abertura 
ou semipelágico, assim como qualquer 
acessório ou modificação desta arte de 
pesca para a captura de espécies pelágicas 
e demersais.

Or. es

Justificação

Pretende-se não só evitar um aumento do esforço de pesca exercido pelo arrasto sobre 
espécies alvo de outras modalidades de pesca, mas também os efeitos negativos sobre 
determinados tipos de fundos marinhos.

Alteração 432
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. É proibida a posse ou utilização de 
artes de arrasto pelágico, de grande 
abertura ou semipelágico, assim como 
qualquer acessório ou modificação desta 
arte de pesca para a captura de espécies 
pelágicas e demersais.

Or. es

Justificação

Pretende-se não só evitar um aumento do esforço de pesca exercido pelo arrasto sobre 
espécies alvo de outras modalidades de pesca, mas também os efeitos negativos sobre 
determinados tipos de fundos marinhos.

Alteração 433
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
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Artigo 9 - n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Será estabelecida uma lista de 
espécies autorizadas para a modalidade de 
arrasto pelo fundo, utilizando o melhor 
parecer científico disponível.

Or. es

Justificação

A estipulação de limites máximos de captura em percentagens ou em quilogramas, ou 
inclusivamente a proibição da captura de determinadas espécies, pode ser uma ferramenta 
útil para evitar a pesca de determinadas espécies que não deveriam ser alvo do arrasto pelo 
fundo.

Alteração 434
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Será estabelecida uma lista de 
espécies autorizadas para a modalidade de 
arrasto pelo fundo, utilizando o melhor 
parecer científico disponível.

Or. es

Justificação

A estipulação de limites máximos de captura em percentagens ou em quilogramas, ou 
inclusivamente a proibição da captura de determinadas espécies, pode ser uma ferramenta 
útil para evitar a pesca de determinadas espécies que não deveriam ser alvo do arrasto pelo 
fundo.

Alteração 435
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-D. Será estabelecido um sistema de 
balizamento inequívoco e infalsificável 
para as artes de pesca fixas nas águas da 
zona de pesca comunitária.

Or. es

Justificação

A utilização de um sistema de balizamento inequívoco e infalsificável permitirá um melhor 
controlo das medidas técnicas relativas às diferentes pescarias, com a redução da 
concorrência desleal da pesca furtiva ou ilegal e a melhoria do rendimento socioeconómico 
do setor da pesca.

Alteração 436
José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Será estabelecido um sistema de 
balizamento inequívoco e infalsificável 
para as artes de pesca fixas nas águas da 
zona de pesca comunitária.

Or. es

Justificação

A utilização de um sistema de balizamento inequívoco e infalsificável permitirá um melhor 
controlo das medidas técnicas relativas às diferentes pescarias, com a redução da 
concorrência desleal da pesca furtiva ou ilegal e a melhoria do rendimento socioeconómico 
do setor da pesca.

Alteração 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração
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4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam normas para a 
especificação dos sacos e dispositivos 
referidos no n.º 3. Esses atos de execução 
devem basear-se nos melhores pareceres 
científicos e técnicos disponíveis e podem 
definir:

Suprimido

- restrições em matéria de espessura do 
fio,

- restrições em matéria de circunferência 
dos sacos,

- restrições aplicáveis à utilização de 
panos de rede,

- estrutura e a fixação dos sacos,

- dispositivos autorizados para reduzir o 
desgaste, e

- dispositivos autorizados para limitar a 
fuga de capturas.

Or. en

Justificação

Estes detalhes devem ser decididos no âmbito da regionalização, onde podem ser adaptados 
às especificidades de cada pescaria e de cada bacia marítima.

Alteração 438
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam normas para a 
especificação dos sacos e dispositivos 
referidos no n.º 3. Esses atos de execução 
devem basear-se nos melhores pareceres 
científicos e técnicos disponíveis e podem 
definir:

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam normas para a 
especificação dos sacos e dispositivos 
referidos no n.º 3. Esses atos de execução 
devem basear-se no parecer dos comités 
consultivos regionais e nos melhores 
pareceres científicos e técnicos disponíveis 
e podem definir:

Or. it
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Alteração 439
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibido utilizar redes de deriva 
na pesca das espécies enumeradas no 
anexo III.

2. É proibido utilizar redes de deriva 
na pesca do espadarte e do atum-rabilho.

Or. it

Alteração 440
Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o n.º 1, é proibido ter 
a bordo ou utilizar qualquer rede de 
deriva no mar Báltico.

Suprimido

Or. en

Alteração 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 10.º, n.º 3, do presente 
regulamento, as autoridades nacionais ou 
regionais podem autorizar exceções à 
proibição da pequena pesca costeira na 
zona de 4 milhas marítimas medidas a 
partir das linhas de base.
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Or. en

Justificação

A proibição das redes de deriva no mar Báltico foi introduzida principalmente para proteger 
os botos e evitar as chamadas «redes fantasma». No entanto, uma proibição completa 
dificilmente pode ser justificada em zonas onde há muito tempo não se observam botos. 
Graças aos novos dispositivos de localização que utilizam a tecnologia GPS, as redes de 
deriva podem agora ser localizadas e, por conseguinte, o risco das «redes fantasma» é 
significativamente reduzido. A situação das focas em partes do mar Báltico significa também 
que as redes de deriva estão sob a supervisão dos pescadores durante todo o tempo em que 
estão na água. A utilização de redes de deriva não deve afetar de modo algum os totais 
admissíveis de capturas para as espécies sujeitas a quotas, como, por exemplo, o salmão do 
Báltico.

Alteração 442
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. É proibido utilizar redes de 
emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados para a captura das seguintes 
espécies:

4. É proibido utilizar redes de 
emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados para a captura voluntária das 
seguintes espécies:

Or. fr

Justificação

Algumas espécies de tubarões podem ser capturadas acidentalmente. Assim, a proibição 
estrita da captura poderia ser problemática.

Alteração 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- tubarões pertencentes às seguintes 
espécies ou famílias Hexanchus griseus; 
Cetorhinus maximus; todas as espécies 

Suprimido
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dos Géneros Alopiidae; Carcharhinidae; 
Sphymidae; Isuridae; Lamnidae.

Or. en

Justificação

Esta disposição está especificamente prevista para o mar Mediterrâneo, e não deve ser 
generalizada a outras bacias marítimas.

Alteração 444
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- tubarões pertencentes às seguintes 
espécies ou famílias: Hexanchus griseus;
Cetorhinus maximus; todas as espécies 
dos Géneros Alopiidae; Carcharhinidae; 
Sphymidae; Isuridae; Lamnidae.

Suprimido

Or. fr

Alteração 445
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. É proibida a utilização de quaisquer 
redes de emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados em qualquer posição em que a 
profundidade indicada nas cartas seja 
superior a 600 metros.

5. É proibida a utilização de quaisquer 
redes de emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados em qualquer posição em que a 
profundidade indicada nas cartas seja 
superior a 600 metros, a menos que os 
Estados-Membros demonstrem, através de 
estudos científicos em consulta com o 
CCTEP ou da aplicação de uma gestão 
específica, aproveitando a regionalização, 
que possa resultar na diminuição do 
número de navios que operam naquela 
zona, na redução dos meses de esforço, 
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etc., ou através de planos plurianuais, que 
tais pescarias dão origem a um nível 
muito baixo de capturas acessórias de 
tubarões ou a devoluções.

Or. es

Alteração 446
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. É proibida a utilização de quaisquer 
redes de emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados em qualquer posição em que a 
profundidade indicada nas cartas seja 
superior a 600 metros.

5. É proibida a utilização de quaisquer 
redes de emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados em qualquer posição em que a 
profundidade indicada nas cartas seja 
superior a 600 metros. Esta disposição 
constitui um requisito internacional e, 
como tal, deve estender-se ao mar 
Mediterrâneo.

Or. en

Justificação

Até agora, esta medida só tinha sido prevista para o mar do Norte (por exemplo, no 
Regulamento (CE) n.º 850/98).

Alteração 447
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. É proibida a utilização de quaisquer 
redes de emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados em qualquer posição em que a 
profundidade indicada nas cartas seja 
superior a 600 metros.

5. É proibida a utilização de quaisquer 
redes de emalhar, de enredar e tresmalhos 
fundeados em qualquer posição em que a 
profundidade indicada nas cartas seja 
superior a 800 metros.
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Or. fr

Justificação

É necessário alinhar esta disposição com as do regulamento relativo à pesca de 
profundidade.

Alteração 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Não obstante o disposto no n.º 5,

- entre 200 e 600 metros de profundidade 
são aplicáveis as derrogações específicas 
previstas nos anexos;

- a utilização de redes de emalhar, de 
enredar e tresmalhos fundeados em 
qualquer posição em que a profundidade 
indicada nas cartas seja superior a 200 m 
é autorizada na zona de pesca definida no 
artigo 5.º, alínea e).

Or. en

Justificação

Convém evitar possíveis contradições entre o n.º 5 do presente artigo e os anexos. No que 
respeita ao último travessão, trata-se de uma disposição atualmente aplicável ao mar 
Mediterrâneo, pelo que deve ser mantida.

Alteração 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. É proibida a utilização de 
quaisquer redes de emalhar, de enredar e 
tresmalhos fundeados em zonas 
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designadas em conformidade com as 
Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE e 
2008/56/CE, se tal afetar negativamente o 
estado de conservação das espécies e 
habitats sensíveis.

Or. en

Justificação

As redes estáticas são reconhecidas como uma especial ameaça para muitas espécies de 
mamíferos marinhos e de aves marinhas. É fundamental que se alcancem os objetivos de 
conservação das zonas designadas.

Alteração 450
Ruža Tomašić

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Na pesca tradicional com artes 
passivas, apenas é permitido o uso de 
redes de emalhar com uma extensão total 
máxima de 200 metros por embarcação.

Or. hr

Alteração 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Na pesca tradicional, apenas é 
permitida a utilização de redes de emalhar 
com uma extensão total máxima de 200 
metros por embarcação.

Or. en
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Alteração 452
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As espécies a que se referem os n.os

1 e 2 não devem ser feridas quando 
capturadas como capturas acessórias e os 
espécimes devem ser prontamente soltos 
no mar.

3. As espécies a que se referem os n.os

1 e 2 não devem ser feridas e os espécimes 
devem ser prontamente soltos no mar. Para 
efeitos de controlo e em conformidade 
com o artigo 25.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e a Decisão de 
Execução (UE) 2016/1251 da Comissão, 
essas capturas devem ser registadas.

Or. en

Alteração 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As espécies a que se referem os n.os

1 e 2 não devem ser feridas quando 
capturadas como capturas acessórias e os 
espécimes devem ser prontamente soltos 
no mar.

3. As espécies a que se referem os n.os

1 e 2 não devem ser feridas quando 
capturadas como capturas acessórias e os 
espécimes devem ser prontamente soltos 
no mar. Essas capturas devem ser 
registadas em conformidade com o 
artigo 25.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Alteração 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis indicarem ser 
necessário alterar a lista no anexo I através 
do aditamento de novas espécies que 
exigem proteção, a Comissão fica 
habilitada a adotar essas alterações através 
de atos delegados em conformidade com o 
artigo 32.º.

4. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis indicarem ser 
necessário alterar a lista no anexo I, a 
Comissão fica habilitada a adotar essas 
alterações através de atos delegados em 
conformidade com o artigo 32.º.

Or. en

Justificação

Alteração 37 apresentada pela Comissão ENVI.

Alteração 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis indicarem ser 
necessário alterar a lista no anexo I através 
do aditamento de novas espécies que 
exigem proteção, a Comissão fica 
habilitada a adotar essas alterações através 
de atos delegados em conformidade com o 
artigo 32.º.

4. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis indicarem ser 
necessário alterar a lista no anexo I, a 
Comissão fica habilitada a adotar essas 
alterações através de atos delegados em 
conformidade com o artigo 32.º.

Or. en

Alteração 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas adotadas nos termos do 
n.º 4 do presente artigo devem ter por fim 

5. As medidas adotadas nos termos do 
n.º 4 do presente artigo devem ter por fim 
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alcançar o objetivo definido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b).

alcançar os objetivos definidos no artigo 
4.º.

Or. en

Alteração 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas adotadas nos termos do 
n.º 4 do presente artigo devem ter por fim 
alcançar o objetivo definido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b).

5. As medidas adotadas nos termos do 
n.º 4 do presente artigo devem ter por fim 
alcançar o objetivo definido no artigo 4.º, 
n.º 1, alíneas b), c) e d).

Or. en

Justificação

As medidas adotadas em conformidade com n.º 4 devem respeitar os novos objetivos 
adicionais alterados no artigo 4.º.

Alteração 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Capturas acessórias de mamíferos 
marinhos, aves marinhas e répteis 
marinhos

Capturas acessórias de espécies sensíveis

Or. en

Alteração 459
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
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Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As espécies a que se refere o n.º 1 
não devem ser feridas quando capturadas 
como capturas acessórias e os espécimes 
devem ser prontamente soltos.

2. As espécies a que se refere o n.º 1 
não devem ser feridas quando capturadas 
como capturas acessórias e os espécimes 
devem ser prontamente soltos. Neste caso,
é necessário haver uma catalogação 
adequada das capturas, por forma a 
permitir uma maior disponibilidade de 
dados e de estudos científicos.

Or. de

Alteração 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As espécies a que se refere o n.º 1 
não devem ser feridas quando capturadas 
como capturas acessórias e os espécimes 
devem ser prontamente soltos.

2. As espécies a que se refere o n.º 1 
não devem ser feridas quando capturadas 
como capturas acessórias e os espécimes 
devem ser prontamente soltos e registados 
em conformidade com a Decisão de 
Execução (UE) 2016/1251 da Comissão.

Or. en

Alteração 461
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As espécies a que se refere o n.º 1 
não devem ser feridas quando capturadas 
como capturas acessórias e os espécimes 
devem ser prontamente soltos.

2. As espécies a que se refere o n.º 1 
não devem ser feridas quando capturadas 
como capturas acidentais e os espécimes 
devem ser prontamente soltos.
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Or. nl

Alteração 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante os n.os 1 e 2, é 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes das espécies 
marinhas a que se refere o n.º 1 capturados 
como capturas acessórias, desde que essa 
atividade seja necessária para apoiar a 
recuperação dos animais em causa e que as 
autoridades nacionais competentes tenham 
sido devidamente informadas com 
antecedência.

3. Não obstante os n.os 1 e 2, é 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes vivos das espécies 
marinhas de répteis e aves a que se refere o 
n.º 1 capturados como capturas acessórias, 
desde que essa atividade seja necessária 
para apoiar a recuperação dos animais em 
causa. É permitido manter a bordo, 
transbordar ou desembarcar espécimes 
das espécies marinhas quando o espécime 
esteja morto e possa, por conseguinte, ser 
utilizado para fins científicos. As 
autoridades nacionais competentes devem 
ser devidamente informadas mediante uma 
documentação pormenorizada e precisa.

Or. en

Justificação

Além disso, os pescadores trabalham amiúde com os cientistas, a fim de lhes fornecer 
espécimes mortos. Trata-se de um contributo importante dos pescadores para o progresso do 
conhecimento sobre estas espécies. As autoridades nacionais devem ser informadas.

Alteração 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante os n.os 1 e 2, é 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes das espécies 
marinhas a que se refere o n.º 1 capturados 

3. Não obstante os n.os 1 e 2, é 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes vivos das espécies 
marinhas a que se refere o n.º 1 capturados 
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como capturas acessórias, desde que essa 
atividade seja necessária para apoiar a 
recuperação dos animais em causa e que as 
autoridades nacionais competentes tenham 
sido devidamente informadas com 
antecedência.

como capturas acessórias, desde que essa 
atividade seja necessária para apoiar a 
recuperação dos animais em causa. É 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes das espécies 
marinhas quando o espécime esteja morto 
e possa ser utilizado para fins científicos, 
desde que as autoridades nacionais 
competentes tenham sido devidamente 
informadas com antecedência.

Or. en

Alteração 464
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante os n.os 1 e 2, é 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes das espécies 
marinhas a que se refere o n.º 1 capturados 
como capturas acessórias, desde que essa 
atividade seja necessária para apoiar a 
recuperação dos animais em causa e que as 
autoridades nacionais competentes tenham 
sido devidamente informadas com 
antecedência.

3. Não obstante os n.os 1 e 2, é 
permitido manter a bordo, transbordar ou 
desembarcar espécimes das espécies 
marinhas a que se refere o n.º 1 capturados 
como capturas acidentais, desde que essa 
atividade seja necessária para apoiar a 
recuperação dos animais em causa ou para 
efeitos de investigação científica e que as 
autoridades nacionais competentes tenham 
sido devidamente informadas com 
antecedência.

Or. nl

Alteração 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, os 

4. Com base nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, os 
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Estados-Membros podem instituir, para os 
navios que arvoram o seu pavilhão, 
medidas de atenuação ou restrições à 
utilização de determinadas artes de pesca 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 19.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. Essas medidas devem 
reduzir ao mínimo e, quando possível, 
eliminar as capturas das espécies referidas 
no n.º 1, devem ser compatíveis com os 
objetivos estabelecidos no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e ser 
pelo menos tão estritas como as medidas 
técnicas aplicáveis por força do direito da 
União.

Estados-Membros podem instituir, para os 
navios que arvoram o seu pavilhão, 
medidas de atenuação ou restrições à 
utilização de determinadas artes de pesca 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 19.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. Essas medidas devem 
reduzir ao mínimo e, quando possível, 
eliminar as capturas das espécies referidas 
no n.º 1 ou de outras espécies capturadas 
acidentalmente, devem ser compatíveis 
com os objetivos estabelecidos no artigo 
2.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
ser pelo menos tão estritas como as 
medidas técnicas aplicáveis por força do 
direito da União.

Or. en

Alteração 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas adotadas nos termos do 
n.º 4 do presente artigo devem ter por fim 
alcançar o objetivo definido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b).

5. As medidas adotadas nos termos do 
n.º 4 do presente artigo devem ter por fim 
alcançar os objetivos definidos no artigo 
4.º.

Or. en

Alteração 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a eficácia das medidas 
adotadas ao abrigo do presente artigo 
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para reduzir as capturas acessórias e 
informar anualmente a Comissão sobre os 
progressos realizados.

Or. en

Alteração 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a utilização das artes de 
pesca especificadas no anexo II nas zonas 
relevantes indicadas no mesmo anexo.

1. É proibida a utilização das artes de 
pesca especificadas no anexo II nas zonas 
relevantes indicadas no mesmo anexo. Os 
Estados-Membros devem proceder a uma 
avaliação adequada sempre que as artes 
de pesca sejam utilizadas em zonas 
especiais de conservação ao abrigo da 
Diretiva 92/43/CEE e em zonas de 
proteção especial ao abrigo da Diretiva 
2009/147/CE.

Or. en

Justificação

Segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia (processo C-127/02), as atividades de 
pesca nos sítios Natura 2000 devem ser objeto de uma avaliação adequada.

Alteração 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É proibida a perturbação 
intencional, a deterioração ou a 
destruição dos habitats sensíveis e dos 
locais de reprodução ou áreas de repouso 
de espécies sensíveis.
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Or. en

Justificação

Alteração que visa refletir o regime de proteção dos habitats sensíveis.

Alteração 470
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis recomendarem uma 
alteração da lista de zonas do anexo II, 
incluindo através do aditamento de novas 
zonas, a Comissão fica habilitada a adotar 
essas alterações através de atos delegados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.º, n.os 2 e 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Ao 
adotar essas alterações, a Comissão deve 
prestar especial atenção à atenuação dos 
efeitos negativos da deslocação da 
atividade de pesca para outras zonas 
sensíveis.

2. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis recomendarem uma 
alteração urgente da lista de zonas do 
anexo II, a Comissão fica habilitada a 
adotar essas alterações através de atos 
delegados, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 11.º, n.os 2 
e 3, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. 
Ao apresentar uma proposta com essas 
alterações, a Comissão deve acompanhar 
a proposta de um ato delegado um mapa 
completo da zona vulnerável e prestar 
especial atenção à atenuação dos efeitos 
ambientais, sociais e 
económicos negativos da deslocação da 
atividade de pesca para outras zonas 
sensíveis.

Or. es

Alteração 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis recomendarem uma 
alteração da lista de zonas do anexo II, 
incluindo através do aditamento de novas 

2. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis recomendarem uma 
alteração da lista de zonas do anexo II, 
incluindo através do aditamento de novas 
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zonas, a Comissão fica habilitada a adotar 
essas alterações através de atos delegados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.º, n.os 2 e 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Ao 
adotar essas alterações, a Comissão deve 
prestar especial atenção à atenuação dos 
efeitos negativos da deslocação da 
atividade de pesca para outras zonas 
sensíveis.

zonas, a Comissão fica habilitada a adotar 
essas alterações através de atos delegados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.º, n.os 2 e 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Ao 
adotar essas alterações, a Comissão deve 
fornecer um mapeamento completo da 
zona vulnerável e prestar especial atenção 
à atenuação dos efeitos negativos da 
deslocação da atividade de pesca para 
outras zonas sensíveis.

Or. en

Alteração 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis recomendarem uma 
alteração da lista de zonas do anexo II, 
incluindo através do aditamento de novas 
zonas, a Comissão fica habilitada a adotar 
essas alterações através de atos delegados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.º, n.os 2 e 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Ao 
adotar essas alterações, a Comissão deve 
prestar especial atenção à atenuação dos 
efeitos negativos da deslocação da 
atividade de pesca para outras zonas 
sensíveis.

2. Se os melhores pareceres 
científicos disponíveis recomendarem uma 
alteração da lista de zonas do anexo II, 
incluindo através do aditamento de novas 
zonas, a Comissão fica habilitada a adotar 
essas alterações através de atos delegados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.º, n.os 2 e 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Ao 
adotar essas alterações, a Comissão deve 
prestar especial atenção à atenuação dos 
efeitos sociais e ambientais negativos da 
deslocação da atividade de pesca para 
outras zonas sensíveis.

Or. en

Justificação

É essencial que a Comissão proceda a um mapeamento completo de todos os ecossistemas 
marinhos vulneráveis (EMV), a fim de determinar o que está exatamente a ser protegido e 
com que finalidade. Além disso, a fim de garantir a plena sustentabilidade, é importante 
mitigar não apenas os efeitos ambientais, mas também os efeitos socioeconómicos de 
qualquer eventual encerramento de pesqueiros.
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Alteração 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que esses habitats se 
encontrem nas águas sob a soberania ou 
jurisdição de um Estado-Membro, este 
Estado-Membro fica habilitado a 
estabelecer zonas de proibição da pesca ou 
outras medidas de conservação para 
proteger tais habitats, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 11.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. As 
referidas medidas devem ser compatíveis 
com os objetivos estabelecidos no artigo 
2.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
ser pelo menos tão estritas como as 
medidas previstas pelo direito da União.

3. Sempre que habitats sensíveis se 
encontrem nas águas sob a soberania ou 
jurisdição de um Estado-Membro, este 
Estado-Membro fica habilitado a 
estabelecer zonas de proibição da pesca ou 
outras medidas de conservação para 
proteger tais habitats sensíveis, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. As referidas medidas 
devem ser compatíveis com os objetivos 
estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e ser pelo menos tão 
estritas como as medidas previstas pelo 
direito da União.

Or. en

Justificação

Convém incluir aqui a menção «sensíveis» em prol da clareza e da coerência.

Alteração 474
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que esses habitats se 
encontrem nas águas sob a soberania ou 
jurisdição de um Estado-Membro, este 
Estado-Membro fica habilitado a 
estabelecer zonas de proibição da pesca ou 
outras medidas de conservação para 
proteger tais habitats, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 11.º 

3. Sempre que as zonas do anexo II
se encontrem nas águas sob a soberania ou 
jurisdição de um Estado-Membro, este 
Estado-Membro fica habilitado a 
estabelecer zonas de proibição da pesca ou 
outras medidas de conservação para 
proteger tais habitats, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 11.º 
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do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. As 
referidas medidas devem ser compatíveis 
com os objetivos estabelecidos no artigo 
2.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
ser pelo menos tão estritas como as 
medidas previstas pelo direito da União.

do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. As 
referidas medidas devem ser compatíveis 
com os objetivos estabelecidos no artigo 
2.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
ser pelo menos tão estritas como as 
medidas previstas pelo direito da União.

Or. es

Alteração 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas adotadas nos termos 
dos n.os 2 e 3 do presente artigo devem ter 
por fim alcançar o objetivo definido no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

4. As medidas adotadas nos termos 
dos n.os 2 e 3 do presente artigo devem ter 
por fim alcançar os objetivos definidos no 
artigo 4.º.

Or. en

Alteração 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
adotar medidas para proteger as zonas 
que abriguem ou possam abrigar, em 
águas sob a sua soberania ou jurisdições, 
ecossistemas marinhos vulneráveis, tal 
como definidos no artigo 2.º, alínea b), do 
Regulamento (CE) n.º 734/2008 do 
Conselho, e encerrar essas zonas para 
atividades de pesca de fundo, a menos que 
os melhores pareceres científicos 
disponíveis demonstrem que tais 
atividades não têm efeitos adversos 
significativos nesses ecossistemas. Tais 
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medidas devem ser coerentes com as 
resoluções adotadas pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em particular 
as Resoluções 61/105 e 64/72 e ser, no 
mínimo, equivalentes, em termos de nível 
de proteção, às aplicáveis aos 
ecossistemas marinhos vulneráveis nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 734/2008.

Or. en

Justificação

A alteração visa assegurar a transposição dos acordos internacionais relativos aos 
ecossistemas marinhos vulneráveis (EMV), estendendo as regras de proteção dos EMV nas 
zonas situadas além da jurisdição nacional (ZAJN) previstas no Regulamento (CE) 
n.º 734/2008 às águas da UE, onde atualmente existe uma lacuna. Prevê normas mínimas 
aplicáveis às ZAJN no Mediterrâneo e no Atlântico e garante a coerência com os 
compromissos internacionais.

Alteração 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Proibir a comercialização para 
consumo humano de juvenis das espécies 
marinhas em conformidade com o 
artigo 2.º, n.º 5, alínea b), e o artigo 15.º, 
n.º 11, do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

Or. en

Justificação

Na sequência da implementação da obrigação de desembarque, deve-se evitar o surgimento 
de um mercado para juvenis das espécies marinhas.

Alteração 478
José Blanco López



PE603.068v01-00 126/180 AM\1123870PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

4. Os produtos da pesca importados e 
destinados ao consumo humano 
capturados fora das águas da União, nas 
zonas, subzonas e divisões citadas no 
artigo 5.º, deverão cumprir os tamanhos 
mínimos de referência de conservação 
estabelecidos nos anexos do presente 
regulamento.

Or. es

Justificação

O objetivo é evitar a importação de exemplares com tamanho inferior ao mínimo de 
referência de conservação. Apesar da importação desses produtos ser legal, pode ter um 
efeito negativo sobre o mercado ou facilitar o comércio fraudulento dessas espécies.

Alteração 479
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

4. Os produtos de pesca importados e 
destinados ao consumo humano 
capturados fora das águas da União, nas 
zonas, subzonas e divisões citadas no 
artigo 5.º, deverão cumprir os tamanhos 
mínimos de referência de conservação 
estabelecidos nos anexos do presente 
regulamento.

Or. es
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Justificação

O objetivo é evitar a importação de exemplares com tamanho inferior ao mínimo de 
referência de conservação. Apesar da importação desses produtos ser legal, pode ter um 
efeito negativo sobre o mercado ou facilitar o comércio fraudulento dessas espécies.

Alteração 480
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em 
aplicação medidas para facilitar o 
armazenamento ou o escoamento das 
capturas abaixo dos tamanhos mínimos de 
referência de conservação desembarcadas 
em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Essas 
medidas podem incluir apoios ao 
investimento na construção e adaptação de 
locais de desembarque e de abrigos ou
apoios a investimentos destinados a 
valorizar os produtos da pesca.

Os Estados-Membros devem ter em 
aplicação medidas adequadas para facilitar 
o armazenamento ou o escoamento das 
capturas abaixo dos tamanhos mínimos de 
referência de conservação desembarcadas 
em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Essas 
medidas devem incluir apoios ao 
investimento na construção e adaptação de 
locais de desembarque e de abrigos, bem 
como apoios a investimentos destinados a 
valorizar os produtos da pesca.

Or. en

Justificação

A redação original cria uma lacuna jurídica que permite aos Estados-Membros não prestar 
apoio. O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) pode ajudar a 
financiar estas medidas.

Alteração 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São proibidas as práticas de 
sobrepesca de seleção e de libertação 
deliberada (slipping).

1. São proibidas as práticas de 
sobrepesca.
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Or. en

Alteração 482
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica às capturas 
ou espécies isentas da obrigação de 
desembarque nos termos do artigo 15.º, 
n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013.

Suprimido

Or. en

Justificação

A libertação deliberada (slipping) é uma prática comum na pesca com redes de cerco com 
retenida para pequenas espécies pelágicas: quando veem que o tamanho médio no banco é 
inferior ao tamanho mínimo de desembarque, os pescadores abrem a rede e libertam o peixe 
vivo. É uma prática utilizada para evitar a captura de peixes pequenos. Proibir esta prática é 
contraproducente para a conservação dos pequenos recursos pelágicos e a proteção de 
espécimes de tamanho inferior ao regulamentar. Desde que os pareceres científicos 
confirmem elevadas taxas de sobrevivência, a libertação deliberada pode constituir uma 
ferramenta eficaz para reduzir as devoluções e para estimar o volume das capturas, bem 
como o tamanho e qualidade do peixe.

Alteração 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica às capturas ou 
espécies isentas da obrigação de 
desembarque nos termos do artigo 15.º, n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

2. O n.º 1 não se aplica às atividades 
de pesca realizadas no mar Mediterrâneo 
e às capturas ou espécies isentas da 
obrigação de desembarque nos termos do 
artigo 15.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.
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Or. it

Justificação

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Alteração 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica às capturas ou 
espécies isentas da obrigação de 
desembarque nos termos do artigo 15.º, n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

2. A prática da libertação deliberada 
(slipping) só deve ser autorizada para as
capturas ou espécies isentas da obrigação 
de desembarque nos termos do artigo 15.º, 
n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Alteração 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Espécies não sujeitas a limites de captura Capturas de espécies indesejadas não 
sujeitas a limites de captura

Or. en

Alteração 486
Nicola Caputo, Renata Briano
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Espécies não sujeitas a limites de captura Capturas de espécies indesejadas não 
sujeitas a limites de captura

Or. en

Justificação

É importante manter o título em consonância com o conteúdo do artigo.

Alteração 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem
realizar projetos-piloto destinados a 
explorar métodos para evitar, reduzir ao 
mínimo e eliminar as capturas indesejadas 
de espécies não sujeitas a limites de 
captura. Esses projetos-piloto devem ter 
em conta os pareceres dos conselhos 
consultivos relevantes e basear-se nos 
melhores pareceres científicos disponíveis.

1. Os Estados-Membros devem
realizar projetos-piloto destinados a 
explorar métodos para evitar, reduzir ao 
mínimo e eliminar as capturas indesejadas 
de espécies não sujeitas a limites de 
captura. Esses projetos-piloto devem ter 
em conta os pareceres dos conselhos 
consultivos relevantes e basear-se nos 
melhores pareceres científicos disponíveis.

Or. en

Alteração 488
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os resultados destes 
estudos-piloto ou outros pareceres 
científicos indicarem que as capturas 

2. Quando os resultados destes 
estudos-piloto ou outros pareceres 
científicos indicarem que as capturas 
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indesejadas de espécies não sujeitas a 
limites de captura são significativas, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
medidas técnicas destinadas a reduzir as
capturas indesejadas em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Essas 
medidas técnicas devem ser aplicáveis 
exclusivamente aos navios de pesca que 
arvoram o pavilhão desse Estado-
Membro.

indesejadas de espécies não sujeitas a 
limites de captura são significativas, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
medidas técnicas destinadas a reduzir as 
capturas indesejadas em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Justificação

No contexto da incerteza jurídica ligada às negociações do Brexit e aos acordos de pesca daí 
resultantes, importa permanecer dentro do quadro da União.

Alteração 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os resultados destes 
estudos-piloto ou outros pareceres 
científicos indicarem que as capturas 
indesejadas de espécies não sujeitas a 
limites de captura são significativas, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
medidas técnicas destinadas a reduzir as
capturas indesejadas em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Essas 
medidas técnicas devem ser aplicáveis 
exclusivamente aos navios de pesca que 
arvoram o pavilhão desse Estado-Membro.

2. Quando os resultados destes 
estudos-piloto ou outros pareceres 
científicos indicarem que as capturas 
indesejadas de espécies não sujeitas a 
limites de captura são significativas, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
medidas técnicas destinadas a evitar ou, 
tanto quanto possível, reduzir as capturas 
indesejadas em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 ou nos 
artigos 18.º e 19.º do presente 
regulamento. Essas medidas técnicas 
devem ser aplicáveis exclusivamente aos 
navios de pesca que arvoram o pavilhão 
desse Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que outros 
Estados-Membros desejem estabelecer 
medidas técnicas semelhantes, pode ser 
apresentada uma recomendação comum 
nos termos do artigo 19.º.

Or. en

Alteração 491
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A

Derrogação à obrigação de desembarque

1. Em derrogação do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
navios de pesca que participam 
voluntariamente num sistema de 
documentação completa das capturas e 
das devoluções não têm a obrigação de 
desembarcar as capturas não 
comercializáveis, desde que sejam 
registadas e imputadas a quotas, se for 
caso disso.

2. Os sistemas de documentação completa 
referidos no n.º 1 devem permitir o registo 
integral dos dados relativos às atividades 
de pesca, incluindo as capturas e 
devoluções.

3. Os sistemas de documentação completa 
referidos no n.º 1 podem ser 
implementados por um Estado-Membro 
com a aprovação da Comissão ou através 
de um ato da União. A Comissão tem 
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poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 32.º, no que 
diz respeito:

- à implementação ou aprovação destes 
sistemas de documentação completa,

- aos dados a registar e às especificações 
destes sistemas, nos termos do n.º 2.

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a derrogar à obrigação de desembarque para os navios que 
participarem num sistema de documentação completa das capturas (ver a definição de 
«documentação completa»). As capturas não comercializáveis devolvidas ao mar a título 
desta derrogação deverão ser registadas e imputadas a quotas.

Alteração 492
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A

Documentação

De acordo com o artigo 49.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
(Capítulo IV - Controlo das medidas 
técnicas), os Estados-Membros podem 
introduzir um sistema de 
acompanhamento eletrónico para a 
documentação das capturas, das 
devoluções e da atividade de pesca.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros que verifiquem violações sistemáticas da proibição das devoluções, 
bem como das medidas técnicas relativas à captura, ao desembarque e à utilização de artes 
de pesca, podem introduzir meios eletrónicos para a documentação e a recolha de dados 
relativos às capturas.
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Alteração 493
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-B

Margem de tolerância no diário de bordo

Em derrogação do artigo 14.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, no que 
se refere às capturas desembarcadas por 
separar, a margem de tolerância 
permitida para as estimativas registadas 
no diário de pesca das quantidades em 
quilogramas de pescado mantido a bordo 
é de 10 % da quantidade total mantida a 
bordo. A margem de tolerância é aplicada 
às estimativas por espécie e à estimativa 
da quantidade total retida a bordo.

Or. fr

Alteração 494
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Capítulo 2 – secção 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 5-A – ADAPTAÇÃO DOS 
NAVIOS DE PESCA

Artigo 17.º-A – Adaptação da arqueação

São autorizados, para os navios de pesca 
novos e existentes, o aumento da 
arqueação do navio com vista a melhorar 
a segurança a bordo, as condições de 
trabalho, a higiene e a qualidade dos 
produtos, bem como o aumento da 
arqueação do navio para armazenamento 
das capturas indesejadas sujeitas à 
obrigação de desembarque nos termos do 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, desde que não impliquem um 
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aumento da capacidade de captura do 
navio. Os volumes correspondentes não 
são tidos em consideração na avaliação 
da capacidade de pesca relativamente aos 
limites máximos fixados no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, nem 
nos registos das entradas e das saídas das 
frotas referidos no artigo 23.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Justificação

É conveniente autorizar um aumento da arqueação dos navios quando os volumes adicionais 
correspondem à necessidade de armazenamento das capturas indesejadas que devem ser 
desembarcadas, bem como à necessidade de segurança e conforto das tripulações.

Alteração 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Anexo XI para as regiões 
ultraperiféricas.

(g) Anexo XI para as águas da União 
Europeia no Oceano Índico e no 
Atlântico Oeste.

Or. es

Alteração 496
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros, em conjunto ou 
individualmente, podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
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regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.

medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1. A título exemplificativo, 
todas as associações setoriais de comum 
acordo, as organizações de produtores do 
setor da pesca e da aquicultura presentes 
no território e reconhecidas pelo 
Ministério e órgãos consultivos 
supranacionais.

Or. it

Alteração 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1. A Comissão torna 
públicas estas recomendações comuns 
imediatamente após a sua apresentação 
pelos Estados-Membros, bem como 
quaisquer avaliações científicas efetuadas 
para garantir a sua conformidade com as 
disposições do artigo 18.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

É necessária maior transparência em todas as etapas do processo de regionalização.

Alteração 498
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, 
n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, a Comissão pode adotar 
esses atos delegados mesmo na ausência 
de uma recomendação comum, referida 
nesses números.

Or. en

Alteração 499
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros, em estreita 
colaboração com os conselhos consultivos 
pertinentes, podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.

Or. en
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Justificação

A alteração introduz uma disposição que reforça o papel dos conselhos consultivos, que 
possuem sólidas competências técnicas, na elaboração de recomendações comuns.

Alteração 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas
previstas no n.º 1.

2. Em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
Estados-Membros, em conjunto ou 
individualmente, podem apresentar 
recomendações comuns que definam 
medidas técnicas adequadas ao nível 
regional e que difiram das medidas 
previstas no n.º 1.

Or. it

Alteração 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, 
a Comissão pode adotar medidas técnicas 
a nível regional por meio de atos 
delegados na ausência de uma 
recomendação comum, referida nesse 
número.

Or. en

Alteração 502
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Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas técnicas recomendadas
em conformidade com o n.º 2 devem ser 
no mínimo equivalentes às medidas a que 
se refere o n.º 1 em termos de padrões de 
exploração e nível de proteção 
proporcionado às espécies e habitats 
sensíveis.

3. As medidas adotadas em 
conformidade com o n.º 2 devem estar em 
consonância com os objetivos definidos 
no artigo 2.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013 e resultar em benefícios 
para a conservação do ecossistema 
marinho.

Or. en

Justificação

Espera-se que o regulamento esteja em vigor durante muitos anos e, como tal, deve ser 
suficientemente flexível no que respeita às possibilidades de mudar para as regras regionais. 
Neste sentido, é necessário ter uma abordagem ecossistémica mais ampla e margem de 
manobra para adaptar as medidas de modo a que possam contribuir para todos os objetivos 
da PCP estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento n.º 1380/2013, incluindo tornar possível 
uma reorientação dos esforços para os centrar noutros benefícios.

Alteração 503
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nas recomendações comuns 
apresentadas com vista à adoção das 
medidas a que se refere o n.º 2, os 
Estados-Membros devem fornecer uma 
avaliação dos possíveis impactos dessas 
medidas nas espécies-alvo, nas espécies e 
habitats sensíveis, demonstrando os 
benefícios para a conservação do 
ecossistema marinho.

Or. en
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Justificação

Espera-se que o regulamento esteja em vigor durante muitos anos e, como tal, deve ser 
suficientemente flexível no que respeita às possibilidades de mudar para as regras regionais. 
Neste sentido, é necessário ter uma abordagem ecossistémica mais ampla e margem de 
manobra para adaptar as medidas de modo a que possam contribuir para todos os objetivos 
da PCP estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento n.º 1380/2013, incluindo tornar possível 
uma reorientação dos esforços para os centrar noutros benefícios.

Alteração 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Níveis de capturas de espécies marinhas 
abaixo dos tamanhos mínimos de 

referência de conservação

1. Em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013, os Estados-Membros 
podem apresentar recomendações comuns 
que definam os níveis a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), e as normas de 
aplicação para medir o cumprimento 
destes níveis.

2. Os níveis a que se refere o n.º 1 devem 
ser definidos dentro de um intervalo de 0 
a 10 % para cada pescaria e cada métier e 
devem ter como objetivo reduzir o nível de 
capturas de espécies marinhas de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação, com base nos 
melhores dados científicos disponíveis.

3. Se não for apresentada qualquer 
recomendação comum até [1 de janeiro 
de 2019], a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados que definam os 
elementos a que se refere o n.º 1, em 
conformidade com o artigo 32.º do 
presente regulamento.
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Or. en

Alteração 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Níveis de capturas de espécies marinhas 
abaixo dos tamanhos mínimos de 

referência de conservação

1. Em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013, os Estados-Membros 
podem apresentar recomendações comuns 
que definam os níveis a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), e as normas de 
aplicação para medir o cumprimento 
destes níveis.

2. Os níveis a que se refere o n.º 1 devem 
ser definidos para cada pescaria e cada 
métier e devem ter como objetivo reduzir o 
nível de capturas de espécies marinhas de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação, com base nos 
melhores dados científicos disponíveis.

3. Se não for apresentada qualquer 
recomendação comum até [1 de janeiro 
de 2019], a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados que definam os 
elementos a que se refere o n.º 1, em 
conformidade com o artigo 32.º do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário definir metas claras, mas a meta de 5 % proposta no artigo 4.º é arbitrária. Esta 
alteração propõe, portanto, definir metas específicas para cada pescaria e para cada métier, 
de acordo com o processo de regionalização. Esta alteração deve ser lida em conjunto com a 
alteração relativa ao artigo 4.º, n.º 1, alínea a), e a definição de «métier».
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Alteração 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas regionais no âmbito de planos 
plurianuais

Medidas técnicas no âmbito da 
regionalização

Or. en

Alteração 507
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer medidas técnicas ao nível 
regional com o objetivo de alcançar os 
objetivos dos planos plurianuais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Tais 
medidas devem ser definidas por meio de 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 32.º do presente regulamento 
e com o artigo 18.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer medidas técnicas ao nível 
regional com o objetivo de alcançar os 
objetivos dos planos plurianuais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. 
Todavia, na ausência de planos 
plurianuais e quando o exijam motivações 
relacionadas com a conservação dos 
recursos marinhos e a proteção dos 
ecossistemas, assinaladas por organismos 
de investigação científica reconhecidos no 
território, tais medidas devem ser definidas 
por meio de atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 32.º do 
presente regulamento e com o artigo 18.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. it

Alteração 508
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer medidas técnicas ao nível 
regional com o objetivo de alcançar os 
objetivos dos planos plurianuais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Tais 
medidas devem ser definidas por meio de 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 32.º do presente regulamento 
e com o artigo 18.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer medidas técnicas ao nível 
regional com o objetivo de alcançar os 
objetivos dos planos plurianuais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Tais 
medidas devem ser definidas por meio de 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 32.º do presente regulamento 
e com o artigo 18.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. Em derrogação do disposto 
no artigo 18.º, n.os 1 e 3, do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013, a Comissão pode 
adotar esses atos delegados mesmo na 
ausência de uma recomendação comum, 
referida nesses números.

Or. en

Alteração 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer medidas técnicas ao nível 
regional com o objetivo de alcançar os 
objetivos dos planos plurianuais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Tais 
medidas devem ser definidas por meio de 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 32.º do presente regulamento 
e com o artigo 18.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer medidas técnicas ao nível 
regional com o objetivo de alcançar os 
objetivos dos planos plurianuais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Tais 
medidas devem ser definidas por meio de 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 32.º do presente regulamento 
e com o artigo 18.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. Em derrogação do disposto 
no artigo 18.º, n.os 1 e 3, do Regulamento 
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(UE) n.º 1380/2013, a Comissão pode 
adotar esses atos delegados mesmo na 
ausência da recomendação comum 
referida.

Or. en

Justificação

A regionalização não deve impedir a Comissão de adotar atos delegados na ausência de 
iniciativas dos Estados-Membros.

Alteração 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Derrogar às medidas previstas nos 
anexos V a XI no respeitante a uma zona 
ou período específicos, desde que possa ser 
demonstrado que essas medidas não têm 
qualquer benefício em termos de 
conservação nessa zona ou período ou que 
as medidas alternativas permitem atingir os 
mesmos objetivos.

(b) Derrogar às medidas previstas nos 
anexos V a XI no respeitante a uma zona 
ou período específicos, desde que possa ser 
demonstrado, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, que essas 
medidas não têm qualquer benefício em 
termos de conservação nessa zona ou 
período ou que as medidas alternativas 
permitem atingir os mesmos objetivos.

Or. en

Alteração 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Prever incentivos para os navios de 
pesca que utilizem artes de pesca seletiva 
ou técnicas de pesca com um impacto 
reduzido no ambiente, através da repartição 
das possibilidades de pesca.

(c) Prever incentivos para os navios de 
pesca que utilizem artes de pesca seletiva 
ou técnicas de pesca com um impacto 
reduzido no ambiente, através da repartição 
das possibilidades de pesca, em 
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conformidade com o artigo 17.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Alteração 512
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Prever incentivos para os navios de 
pesca que utilizem artes de pesca seletiva 
ou técnicas de pesca com um impacto 
reduzido no ambiente, através da repartição 
das possibilidades de pesca.

(c) Prever incentivos para os navios de 
pesca que utilizem artes de pesca seletiva 
ou técnicas de pesca com um impacto 
reduzido no ambiente, nomeadamente
através da repartição das possibilidades de 
pesca e da utilização dos apoios previstos 
no artigo 4º-A.

Or. en

Justificação

O FEAMP oferece incentivos financeiros para o desenvolvimento de artes de pesca seletiva 
ou técnicas de pesca com um impacto reduzido no ambiente. A referência cruzada no 
artigo 4.º às disposições pertinentes do FEAMP garante a coerência entre os requisitos 
previstos nos diferentes regulamentos.

Alteração 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que os Estados-Membros 
apresentem recomendações comuns para o 
estabelecimento de medidas técnicas em 
conformidade com o n.º 1, devem 
apresentar provas científicas em apoio da 
adoção dessas medidas.

5. Sempre que os Estados-Membros 
apresentem recomendações comuns para o 
estabelecimento de medidas técnicas em 
conformidade com o n.º 1, devem 
apresentar provas científicas em apoio da 
adoção dessas medidas. A Comissão torna 
públicas estas recomendações comuns 
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imediatamente após a sua apresentação 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É necessária maior transparência em todas as etapas do processo de regionalização.

Alteração 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode pedir ao CCTP
para apreciar as recomendações comuns a 
que se refere o n.º 5.

6. A Comissão deve, nos termos do 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, pedir ao CCTEP para 
apreciar as recomendações comuns a que 
se refere o n.º 5, devendo estas apreciações 
ser tornadas públicas.

Or. en

Alteração 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode pedir ao CCTP
para apreciar as recomendações comuns a 
que se refere o n.º 5.

6. A Comissão deve pedir ao CCTEP
para apreciar as recomendações comuns a 
que se refere o n.º 5 e tornar públicas estas 
apreciações.

Or. en

Justificação

É necessária maior transparência em todas as etapas do processo de regionalização.
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Alteração 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode pedir ao CCTP
para apreciar as recomendações comuns a 
que se refere o n.º 5.

6. A Comissão deve pedir ao CCTEP
para apreciar as recomendações comuns a 
que se refere o n.º 5.

Or. en

Alteração 517
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em 
conformidade com o artigo 19.º, a fim de 
definir artes seletivas por tamanho e por 
espécie, os Estados-Membros devem 
fornecer elementos que demonstrem que 
essas artes preenchem pelo menos um dos 
seguintes critérios:

1. Uma recomendação comum 
apresentada para efeitos da adoção das 
medidas a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 2, no tocante às características
seletivas das artes por tamanho e por 
espécie deve apresentar uma apreciação 
dos impactos prováveis da utilização 
dessas artes nas espécies-alvo e nas 
espécies e nos habitats sensíveis, 
demonstrando os benefícios para a 
conservação do ecossistema marinho.

Or. en

Justificação

Espera-se que o regulamento esteja em vigor durante muitos anos e, como tal, deve ser 
suficientemente flexível no que respeita às possibilidades de mudar para as regras regionais. 
Neste sentido, é necessário ter uma abordagem ecossistémica mais ampla e margem de 
manobra para adaptar as medidas de modo a que possam contribuir para todos os objetivos 
da PCP estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento n.º 1380/2013, incluindo tornar possível 
uma reorientação dos esforços para os centrar noutros benefícios.
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Alteração 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de definir artes 
seletivas por tamanho e por espécie, os 
Estados-Membros devem fornecer 
elementos que demonstrem que essas artes 
preenchem pelo menos um dos seguintes 
critérios:

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com os artigos 18.º e 19.º, a fim de definir 
artes seletivas por tamanho e por espécie, 
os Estados-Membros devem fornecer 
elementos que demonstrem que essas artes 
preenchem pelo menos um dos seguintes 
critérios:

Or. en

Alteração 519
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Têm características de seletividade 
para determinadas espécies ou 
combinações de espécies pelo menos 
equivalentes às das artes de pesca 
definidas na parte B dos anexos V a X e 
na parte A do anexo XI; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Espera-se que o regulamento esteja em vigor durante muitos anos e, como tal, deve ser 
suficientemente flexível no que respeita às possibilidades de mudar para as regras regionais. 
Neste sentido, é necessário ter uma abordagem ecossistémica mais ampla e margem de 
manobra para adaptar as medidas de modo a que possam contribuir para todos os objetivos 
da PCP estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento n.º 1380/2013, incluindo tornar possível 
uma reorientação dos esforços para os centrar noutros benefícios.

Alteração 520
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Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Resultam em capturas indesejadas 
de uma espécie ou combinação de 
espécies definidas inferiores a um 
determinado limiar.

Suprimido

Or. en

Justificação

Espera-se que o regulamento esteja em vigor durante muitos anos e, como tal, deve ser 
suficientemente flexível no que respeita às possibilidades de mudar para as regras regionais. 
Neste sentido, é necessário ter uma abordagem ecossistémica mais ampla e margem de 
manobra para adaptar as medidas de modo a que possam contribuir para todos os objetivos 
da PCP estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento n.º 1380/2013, incluindo tornar possível 
uma reorientação dos esforços para os centrar noutros benefícios.

Alteração 521
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As características de seletividade a 
que se refere o n.º 1, alínea a), e o nível do 
limiar e as espécies a que se refere o n.º 1, 
alínea b), devem ser definidos no plano 
plurianual relevante.

Suprimido

Or. en

Justificação

Espera-se que o regulamento esteja em vigor durante muitos anos e, como tal, deve ser 
suficientemente flexível no que respeita às possibilidades de mudar para as regras regionais. 
Neste sentido, é necessário ter uma abordagem ecossistémica mais ampla e margem de 
manobra para adaptar as medidas de modo a que possam contribuir para todos os objetivos 
da PCP estabelecidos no artigo 2.º do Regulamento n.º 1380/2013, incluindo tornar possível 
uma reorientação dos esforços para os centrar noutros benefícios.
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Alteração 522
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
as medidas destinadas a alcançar os 
objetivos socioeconómicos previstos no 
artigo 2.º, n.º 5, alíneas c) e f), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 podem 
ser adotadas sem demonstrar benefícios 
para a conservação do ecossistema 
marinho no que se refere às 
características seletivas das artes por 
tamanho e por espécie numa situação em 
que as unidades populacionais em 
questão estão acima dos níveis que 
permitem produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. en

Justificação

Deve ser possível introduzir novas medidas que tenham uma seletividade reduzida numa 
situação em que as unidades populacionais em questão para a seletividade estejam acima do 
rendimento máximo sustentável (conforme definido no artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013) e sem qualquer risco iminente de ficar fora deste limite, com o intuito de 
alcançar os objetivos socioeconómicos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 5, alíneas c) e f), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Alteração 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros não 
apresentarem recomendações comuns, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados para, sempre que necessário, 
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estabelecer zonas de proibição ou 
restrição da pesca a fim de proteger 
concentrações de juvenis ou de 
reprodutores.

Or. en

Alteração 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros não adotarem 
recomendações comuns, a Comissão pode 
adotar atos delegados que, com base nos 
melhores pareceres científicos 
disponíveis, estabeleçam zonas de 
proibição ou restrição da pesca.

Or. en

Alteração 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de alterar ou estabelecer 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação referidos na parte A dos 
anexos V a X, os Estados-Membros devem 
respeitar o objetivo de garantir a proteção 
dos juvenis das espécies marinhas.

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de alterar ou estabelecer 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação referidos na parte A dos 
anexos V a X, os Estados-Membros devem 
respeitar o objetivo de garantir a proteção 
dos juvenis das espécies marinhas. As 
recomendações comuns devem basear-se 
nas melhores provas científicas 
disponíveis e ter em conta critérios 
biológicos, nomeadamente o tamanho das 
espécies quando atingem a maturidade. 
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As recomendações comuns não devem 
prejudicar as disposições de controlo e 
execução relativas ao desembarque e à 
comercialização de produtos da pesca.

Or. en

Justificação

Alteração 53 apresentada pela Comissão ENVI.

Alteração 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de alterar ou estabelecer 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação referidos na parte A dos 
anexos V a X, os Estados-Membros devem 
respeitar o objetivo de garantir a proteção 
dos juvenis das espécies marinhas.

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de alterar ou estabelecer 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação referidos na parte A dos 
anexos V a X, os Estados-Membros devem 
respeitar o objetivo de garantir a proteção 
dos juvenis das espécies marinhas. As 
recomendações comuns devem basear-se 
nos melhores pareceres científicos 
disponíveis e não prejudicar as medidas 
de controlo e execução.

Or. en

Alteração 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros não 
apresentarem recomendações comuns, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados para, sempre que necessário, 
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alterar ou estabelecer os tamanhos 
mínimos de referência de conservação 
referidos na parte A dos anexos V a X, a 
fim de proteger concentrações de juvenis 
ou de reprodutores.

Or. en

Alteração 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas recomendações comuns devem 
basear-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis sobre o tamanho na 
maturidade e visam garantir que os 
objetivos contidos no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea b), sejam cumpridos. Não devem 
prejudicar as disposições de controlo e 
execução relativas ao desembarque e à 
comercialização de produtos da pesca.

Or. en

Alteração 529
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de possibilitar a proibição da 
pesca em tempo real e a mudança de 
pesqueiro com o objetivo de garantir a 
proteção de concentrações de juvenis ou de 
reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos, os Estados-

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de possibilitar a proibição da 
pesca em tempo real e a mudança de 
pesqueiro com o objetivo de garantir a 
proteção de concentrações de juvenis, ou 
de reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos, ou ainda de 
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Membros devem incluir os seguintes 
elementos:

espécies sensíveis, os Estados-Membros 
devem incluir os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de possibilitar a proibição da 
pesca em tempo real e a mudança de 
pesqueiro com o objetivo de garantir a 
proteção de concentrações de juvenis ou de 
reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos, os Estados-
Membros devem incluir os seguintes 
elementos:

Sempre que apresentem recomendações 
comuns, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de possibilitar a proibição da 
pesca em tempo real e a mudança de 
pesqueiro com o objetivo de garantir a 
proteção de concentrações de juvenis, ou 
de reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos, ou outras espécies 
sensíveis, os Estados-Membros devem 
incluir os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- a utilização de artes altamente 
seletivas para permitir o acesso a zonas 
que de outra forma estariam encerradas, e

Suprimido

Or. en

Justificação

Se uma zona deve ser encerrada, questiona-se a necessidade deste critério. Se uma zona for 
fechada, deve permanecer assim mesmo para artes altamente seletivas, sobretudo porque 
estas não estão definidas.
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Alteração 532
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 23 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso os navios de um único 
Estado-Membro sejam afetados por 
proibições de pesca em tempo real ou 
deslocamentos, devem ser adotadas 
medidas que reduzam o seu impacto, com 
base nos melhores dados científicos 
disponíveis.

Or. es

Alteração 533
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de apenas um Estado-Membro 
ser afetado por tais disposições, devem 
prever-se medidas de atenuação com base 
nos melhores dados científicos 
disponíveis.

Or. en

Alteração 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
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com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras, incluindo a 
utilização da rede de arrasto com impulsos 
elétricos descrita no anexo V, parte E, 
dentro de uma dada bacia marítima, os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
apreciação dos impactos prováveis da 
utilização dessas artes nas espécies-alvo e 
nas espécies e habitats sensíveis.

com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras, incluindo a 
utilização da rede de arrasto com impulsos 
elétricos descrita no anexo V, parte E, 
dentro de uma dada bacia marítima, os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
apreciação dos impactos prováveis da 
utilização dessas artes nas espécies-alvo, 
em outras espécies do ecossistema e nos
habitats. Esta avaliação terá por base a 
utilização da arte inovadora durante um 
período de ensaio que deve ser limitado a 
não mais de 5 % dos navios atualmente 
existentes no métier e deve prolongar-se 
por um período mínimo de dois anos.

Or. en

Alteração 535
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras, incluindo a 
utilização da rede de arrasto com 
impulsos elétricos descrita no anexo V, 
parte E, dentro de uma dada bacia 
marítima, os Estados-Membros devem 
apresentar uma apreciação dos impactos 
prováveis da utilização dessas artes nas 
espécies-alvo e nas espécies e habitats 
sensíveis.

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras dentro de uma 
dada bacia marítima, os Estados-Membros 
devem apresentar uma apreciação dos 
impactos prováveis da utilização dessas 
artes nas espécies-alvo e nos ecossistemas.

Or. fr

Justificação

A utilização da rede com impulsos elétricos é autorizada no anexo relativo ao mar do Norte, 
mas com uma proibição por princípio da utilização de corrente elétrica no artigo 7.º. Esta 
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técnica de pesca deve ser considerada estritamente experimental. Na verdade, o seu impacto 
nos ecossistemas não foi objeto de uma avaliação clara.

Alteração 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras, incluindo a 
utilização da rede de arrasto com impulsos 
elétricos descrita no anexo V, parte E, 
dentro de uma dada bacia marítima, os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
apreciação dos impactos prováveis da 
utilização dessas artes nas espécies-alvo e 
nas espécies e habitats sensíveis.

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras, incluindo a 
utilização da rede de arrasto com impulsos 
elétricos descrita no anexo V, parte E, 
dentro de uma dada bacia marítima, os 
Estados-Membros devem apresentar uma 
apreciação prévia e uma apreciação 
posterior dos impactos da utilização dessas 
artes nas espécies-alvo e não-alvo e nas 
espécies e habitats sensíveis.

Or. en

Alteração 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 24 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras, incluindo a 
utilização da rede de arrasto com 
impulsos elétricos descrita no anexo V, 
parte E, dentro de uma dada bacia 
marítima, os Estados-Membros devem 
apresentar uma apreciação dos impactos 
prováveis da utilização dessas artes nas 

1. Sempre que apresentem 
recomendações comuns, em conformidade 
com o artigo 19.º, a fim de permitir a 
utilização ou o alargamento da utilização 
de artes de pesca inovadoras descritas no 
anexo V, parte E, dentro de uma dada bacia 
marítima, os Estados-Membros devem 
apresentar uma apreciação dos impactos 
prováveis da utilização dessas artes nas 
espécies-alvo e nas espécies e habitats 
sensíveis.
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espécies-alvo e nas espécies e habitats 
sensíveis.

Or. es

Alteração 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Essas apreciações devem ser 
efetuadas pelo CCTEP.

2. Essas apreciações devem ser 
efetuadas pelo CCTEP, devendo incluir os 
riscos de ocorrência de más práticas que 
conduzam a uma pesca não seletiva e 
sugerir os meios para as prevenir.

Or. en

Justificação

Esta alteração alarga os critérios da avaliação das artes inovadoras efetuada pelo CCTEP, a 
fim de evitar más práticas que conduzam a uma pesca não seletiva (conforme 
considerando 12).

Alteração 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar impactos 
negativos nos habitats sensíveis e em 
espécies não-alvo.

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras só deve ser autorizada à escala 
comercial nos casos em que tais 
apreciações científicas indiquem que dela 
podem resultar melhorias significativas na 
seletividade da arte original e uma 
redução dos impactos negativos nos 
habitats sensíveis e em espécies não-alvo.

Or. en
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Alteração 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar impactos 
negativos nos habitats sensíveis e em 
espécies não-alvo.

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar significativos
impactos negativos nos habitats sensíveis e 
em espécies não-alvo, em comparação 
com as práticas de pesca comuns.

Or. en

Justificação

O aditamento de «significativos» está em conformidade com a Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e 
da flora selvagens, nomeadamente o seu artigo 6.º, n.º 2.

Os efeitos dos novos tipos de artes devem ser comparados com os das atuais artes que iriam 
substituir.

Alteração 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar impactos 
negativos nos habitats sensíveis e em
espécies não-alvo.

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar impactos 
negativos diretos ou cumulativos nos 
habitats marinhos, nomeadamente nos 
habitats sensíveis ou nas espécies não-
alvo.

Or. en
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Justificação

Alteração 56 apresentada pela Comissão ENVI.

Alteração 542
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 24 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar impactos 
negativos nos habitats sensíveis e em 
espécies não-alvo.

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem 
que dela podem resultar impactos 
negativos, incluindo efeitos cumulativos,
nos habitats sensíveis e em espécies não-
alvo.

Or. en

Alteração 543
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras não deve ser autorizada sempre 
que tais apreciações científicas indiquem
que dela podem resultar impactos 
negativos nos habitats sensíveis e em 
espécies não-alvo.

3. A utilização de artes de pesca 
inovadoras só deve ser autorizada se tais 
apreciações científicas indicarem que dela 
não podem resultar impactos negativos no 
bem-estar dos animais, nos habitats 
sensíveis e em espécies não-alvo.

Or. en

Alteração 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

As recomendações comuns apresentadas 
por Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 19.º, para permitir o recurso a 
medidas de conservação da natureza a fim 
de proteger espécies e habitats sensíveis 
podem, em especial:

As recomendações comuns apresentadas 
por Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 19.º, para permitir o recurso a 
medidas de conservação da natureza a fim 
de proteger espécies e habitats sensíveis 
devem, em especial:

Or. en

Alteração 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- elaborar, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, listas das 
espécies e habitats sensíveis mais em risco 
devido às atividades de pesca na região em 
causa,

- elaborar, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, listas das 
espécies e habitats sensíveis em risco 
devido às atividades de pesca na região em 
causa,

Or. en

Justificação

Devem ser elaboradas listas de todas as espécies e habitats sensíveis em risco devido às 
atividades de pesca. Falar de espécies «mais» em risco gera ambiguidade.

Alteração 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- elaborar, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, listas das 
espécies e habitats sensíveis mais em risco 

- elaborar, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, listas das 
espécies e habitats sensíveis em risco 
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devido às atividades de pesca na região em 
causa,

devido às atividades de pesca na região em 
causa,

Or. en

Alteração 547
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 - travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- apresentar informações relativas à 
eficácia das medidas de atenuação 
existentes e da monitorização aplicada,

Or. de

Alteração 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- especificar restrições à construção e 
ao funcionamento de determinadas artes ou 
introduzir uma proibição total da utilização 
de certas artes de pesca dentro de regiões 
em que estas representem uma ameaça 
para o estado de conservação das espécies 
e habitats a que referem os artigos 11.º e 
12.º ou dos habitats a que se refere o 
artigo 13.º ou de outros habitats sensíveis 
fora dos sítios Natura 2000.

- especificar restrições à construção e 
ao funcionamento de determinadas artes ou 
introduzir uma proibição total da utilização 
de certas artes de pesca dentro de regiões 
ou zonas específicas em que estas possam 
representar uma ameaça para o estado de 
conservação de uma população de 
espécies sensíveis ou para habitats 
sensíveis.

Or. en

Justificação

A alteração visa alargar o âmbito deste artigo de modo a abranger todos os habitats 
sensíveis e não apenas os sítios Natura 2000. Visa ainda garantir que as medidas de 
conservação sejam aplicadas ao nível das populações, tal como cientificamente avaliado e 
legalmente protegido pelas Diretivas Aves e Habitats.
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Alteração 549
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Especificar as medidas destinadas 
a fazer face ao impacto social e 
económico sobre as partes que exerçam 
atividades e operações de pesca em zonas 
onde se prevê uma proibição total da 
utilização de determinadas artes de pesca 
dentro de uma região,

Or. en

Alteração 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros não 
apresentarem recomendações comuns, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados que permitam a utilização de 
medidas de conservação da natureza para 
proteger espécies e habitats sensíveis.

Or. en

Alteração 551
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Os Estados-Membros devem velar por que 
os pescadores diretamente afetados por 
estas medidas sejam devidamente 
consultados.

Or. en

Alteração 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os Estados-Membros 
apresentem recomendações comuns para o 
estabelecimento de medidas técnicas em 
planos temporários para as devoluções, a 
que se refere o artigo 15.º, n.º 6, tais 
recomendações podem incluir os seguintes 
elementos:

1. Sempre que os Estados-Membros 
apresentem recomendações comuns para o 
estabelecimento de medidas técnicas em 
planos temporários para as devoluções, a 
que se refere o artigo 15.º, n.º 6, tais 
recomendações devem incluir os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas a que se refere o n.º 1 
devem ter por fim atingir os objetivos 
estabelecidos no artigo 3.º, em especial 
para proteger concentrações de juvenis ou 
de reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos.

2. As medidas a que se refere o n.º 1 
devem ter por fim atingir os objetivos 
estabelecidos no artigo 3.º do presente 
regulamento e no artigo 2.º, n.º 5, 
alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, em especial para proteger 
concentrações de juvenis ou de 
reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos. As medidas devem 
ser pelo menos tão estritas como as 
medidas técnicas aplicáveis por força do 
direito da União.
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Or. en

Alteração 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas a que se refere o n.º 1 
devem ter por fim atingir os objetivos 
estabelecidos no artigo 3.º, em especial 
para proteger concentrações de juvenis ou 
de reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos.

2. As medidas a que se refere o n.º 1 
devem ter por fim atingir os objetivos 
estabelecidos no artigo 3.º, em especial 
para proteger concentrações de juvenis ou 
de reprodutores de espécies de peixes ou de 
moluscos e crustáceos. Devem ser pelo 
menos tão estritas como as medidas 
técnicas aplicáveis por força do direito da 
União.

Or. en

Alteração 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A

Gestão das pescas baseada nos resultados

1. Em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013, os Estados-Membros 
podem apresentar recomendações comuns 
nas quais definam projetos-piloto que 
desenvolvam um sistema de 
documentação completa das capturas e 
devoluções com base em metas e objetivos 
mensuráveis, para efeitos de uma gestão 
das pescas baseada nos resultados.
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2. Os projetos-piloto a que se refere o n.º 1 
podem derrogar às medidas estabelecidas 
nos anexos V a XI para uma zona 
específica e durante um período máximo 
de um ano, desde que possa ser 
demonstrado que esses projetos-piloto 
visam a consecução dos objetivos 
definidos no artigo 3.º e das metas 
enunciadas no artigo 4.º. Este período de 
um ano pode ser prorrogado por mais um 
ano nas mesmas condições.

3. Sempre que os Estados-Membros 
apresentem recomendações comuns para 
o estabelecimento de projetos-piloto em 
conformidade com o n.º 1, devem 
apresentar provas científicas em apoio da 
sua adoção. A Comissão deve pedir ao 
CCTEP para apreciar estas 
recomendações comuns e tornar públicas 
estas apreciações.

4. Sempre que os projetos-piloto a que se 
refere o n.º 1 possam demonstrar que 
alcançaram com êxito os objetivos 
definidos no artigo 3.º e as metas 
enunciadas no artigo 4.º, a Comissão pode 
ampliá-los ou convertê-los em programas 
completos através de atos delegados 
adotados em conformidade com o 
artigo 32.º do presente regulamento, com 
base em provas científicas avaliadas pelo 
CCTEP.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece um quadro para uma gestão das pescas baseada nos resultados. Se 
os projetos-piloto puderem demonstrar claramente que as metas e os objetivos definidos nos 
artigos 3.º e 4.º são alcançados, poderão ser concedidas derrogações às medidas técnicas. 
Em vez de estabelecer regras sobre como pescar, os gestores das pescas devem antes centrar-
se nos resultados e deixar aos pescadores as decisões pormenorizadas de execução. Esta 
alteração deve ser lida em conjunto com a definição de «documentação completa».

Alteração 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- Normas de execução relativas às 
características relativas ao sinal e à 
aplicação dos dispositivos acústicos de 
dissuasão referidos na parte D dos anexos 
V a X;

- Normas de execução relativas às 
características relativas ao sinal e à 
aplicação dos dispositivos acústicos de 
dissuasão referidos na parte D dos anexos 
V, VI, VII, VIII e X;

Or. it

Alteração 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

- Normas de execução relativas à 
conceção e utilização dos cabos de 
afugentamento das aves e dos palangres 
lastrados referidos na parte D dos anexos 
VI, VII e IX.

- Normas de execução relativas à 
conceção e utilização dos cabos de 
afugentamento das aves e dos palangres 
lastrados referidos na parte D dos anexos
VI e VII.

Or. it

Justificação

Supressão do anexo IX, em conformidade com a alteração posterior, relativa à supressão da 
parte D.

Alteração 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 28 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transpor para o direito da União 
certas medidas técnicas acordadas pela 

a) Transpor para o direito da União as
medidas técnicas acordadas pela Comissão 
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Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste 
(NEAFC), incluindo listas dos 
ecossistemas marinhos vulneráveis e 
medidas técnicas específicas relacionadas 
com as pescarias da maruca-azul e do 
cantarilho definidas nas Recomendações 
05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 da 
NEAFC; e

de Pescas do Atlântico Nordeste (NEAFC); 
e

Or. en

Alteração 559
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A

Transpor para o direito da União as 
medidas técnicas aprovadas por outros 
organismos consultivos representativos de 
interesses supranacionais abrangidos pela 
mesma zona de pesca.

Or. it

Alteração 560
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas técnicas estabelecidas 
no presente regulamento não são aplicáveis 
às operações de pesca realizadas 
exclusivamente para efeitos de 
investigação científica, sob reserva das 
condições seguintes:

1. As medidas técnicas estabelecidas 
no presente regulamento não são aplicáveis 
às operações de pesca realizadas para 
efeitos de investigação científica, sob 
reserva das condições seguintes:

Or. nl
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Justificação

Quase nunca são realizadas viagens exclusivamente para efeitos de investigação científica.

Alteração 561
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A Comissão e o Estado-Membro 
nas águas sob soberania ou jurisdição do 
qual as operações de pesca terão lugar («o 
Estado-Membro costeiro») devem ser 
informados, com pelo menos, um mês de 
antecipação, da intenção de realizar tais 
operações de pesca, com indicação dos 
navios envolvidos e das investigações 
científicas a realizar;

b) A Comissão e o Estado-Membro 
nas águas sob soberania ou jurisdição do 
qual as operações de pesca terão lugar («o 
Estado-Membro costeiro») devem ser 
informados, com pelo menos, duas 
semanas de antecipação, da intenção de 
realizar tais operações de pesca, com 
indicação dos navios envolvidos e das 
investigações científicas a realizar

Or. nl

Alteração 562
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) sejam vendidas para fins diferentes 
do consumo humano.

(b) sejam vendidas para fins diferentes 
do consumo humano. Esta disposição deve 
aplicar-se apenas a espécimes abaixo do 
tamanho mínimo de referência de 
conservação (TMRC), em conformidade 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma nova disposição para a bacia do Mediterrâneo. Importa salientar que, a fim 
de garantir um rigor científico total durante o período do programa de investigação, pode ser 
necessário realizar as operações de pesca envolvidas no programa nas mesmas 
circunstâncias que as operações de pesca profissional. Isto significa que é capturado pescado 
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comercializável que poderá ser vendido para consumo humano. Propõe-se, por conseguinte, 
que o artigo 29.º, n.º 2, alínea b), se aplique apenas a espécimes abaixo do tamanho mínimo 
de referência de conservação, em conformidade com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Alteração 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) sejam vendidas para fins diferentes 
do consumo humano.

(b) sempre que se trate de unidades 
abaixo do tamanho mínimo de referência 
de conservação, sejam vendidas para fins 
diferentes do consumo humano.

Or. it

Justificação

Por razões de coerência com o disposto nas normas sobre a obrigação de desembarcar 
(artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013), deve ser proibida a venda para consumo 
humano de peixes abaixo do tamanho mínimo de referência de conservação.

Alteração 564
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo a bordo das embarcações 
pescado com vista à investigação 
científica, as embarcações e/ou 
organizações representativas serão 
compensadas por serem colaboradores 
necessários à investigação.

Or. es
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Alteração 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Repovoamento artificial e transplantação Repovoamento direto e transplantação

Or. en

Justificação

A proposta inclui uma definição de repovoamento direto, pelo que apenas se deve utilizar 
esta terminologia.

Alteração 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas técnicas previstas no 
presente regulamento não são aplicáveis às 
operações de pesca exclusivamente 
realizadas para efeitos de repovoamento 
artificial ou de transplantação de espécies 
marinhas, na condição de tais operações 
serem realizadas com autorização e sob a 
autoridade do Estado-Membro ou dos 
Estados-Membros com um interesse direto 
de gestão.

1. As medidas técnicas previstas no 
presente regulamento não são aplicáveis às 
operações de pesca exclusivamente 
realizadas para efeitos de repovoamento 
direto ou de transplantação de espécies 
marinhas, na condição de tais operações 
serem realizadas com autorização e sob a 
autoridade do Estado-Membro ou dos 
Estados-Membros com um interesse direto 
de gestão.

Or. en

Justificação

A proposta inclui uma definição de repovoamento direto, pelo que apenas se deve utilizar 
esta terminologia.

Alteração 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o repovoamento artificial
ou a transplantação for realizado nas águas 
de outro Estado-Membro ou Estados-
Membros, a Comissão e todos esses 
Estados-Membros devem ser informados, 
com pelo menos um mês de antecipação, 
da intenção de realizar tais operações de 
pesca.

2. Quando o repovoamento direto ou a 
transplantação for realizado nas águas de 
outro Estado-Membro ou Estados-
Membros, a Comissão e todos esses 
Estados-Membros devem ser informados, 
com pelo menos um mês de antecipação, 
da intenção de realizar tais operações de 
pesca.

Or. en

Justificação

A proposta inclui uma definição de repovoamento direto, pelo que apenas se deve utilizar 
esta terminologia.

Alteração 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 32.º para 
atenuar tais ameaças. Esses atos podem 
dizer respeito, em especial, a restrições à 
utilização de artes ou ao exercício de 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos.

1. Sempre que dos pareceres 
científicos disponíveis decorra a 
necessidade de uma ação imediata para 
proteger as espécies marinhas ou os 
habitats marinhos, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 32.º para 
atenuar tais ameaças. Esses atos podem 
dizer respeito, em especial, a restrições à 
utilização de artes ou ao exercício de 
atividades de pesca em determinadas zonas 
ou períodos, ou a qualquer outra medida 
de conservação necessária.

Or. en
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Justificação

É importante acrescentar os habitats para que a Comissão possa adotar medidas de 
salvaguarda também para proteger os habitats e não apenas as espécies.

Alteração 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Proteger espécies e habitats 
sensíveis quando existam provas da 
existência de ameaça grave à sua 
conservação.

Or. en

Justificação

As medidas de salvaguarda através de uma ação imediata devem aplicar-se também à 
proteção de espécies e habitats sensíveis quando existam provas da existência de ameaça 
grave à sua conservação.

Alteração 570
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os atos delegados a que se refere o 
n.º 1 devem aplicar-se por um período não 
superior a três anos, sem prejuízo do artigo 
32.º, n.º 6.

3. Os atos delegados a que se refere o 
n.º 1 devem aplicar-se por um período não 
superior a 18 meses, sem prejuízo do artigo 
32.º, n.º 6, ou até serem acordadas 
medidas regionais para o problema nos 
termos do artigo 19.º.

Or. it

Alteração 571
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até ao final de 2020 e, 
seguidamente, de três em três anos, com 
base nas informações prestadas pelos 
Estados-Membros e pelos conselhos 
consultivos relevantes e na sequência de 
uma avaliação efetuada pelo CCTEP, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
aplicação do presente regulamento. Nesse 
relatório deve determinar-se em que 
medida as medidas técnicas, tanto ao nível 
regional como ao nível da União, 
contribuíram para a consecução dos 
objetivos definidos no artigo 3.º e das 
metas enunciadas no artigo 4.º.

1. Até ao final de 2020 e, 
seguidamente, de três em três anos, com 
base nas informações prestadas pelos 
Estados-Membros e pelos conselhos
consultivos relevantes e na sequência de 
uma avaliação efetuada pelo CCTEP, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
aplicação do presente regulamento. Nesse 
relatório deve determinar-se em que 
medida as medidas técnicas, tanto ao nível 
regional como ao nível da União, 
contribuíram para a consecução dos 
objetivos definidos no artigo 3.º com base 
nos indicadores de desempenho 
enunciados no artigo 4.º.

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência com o artigo 4.º, o termo «metas» é substituído por 
«indicadores de desempenho», uma vez que descreve com maior precisão a função de 
avaliação. O termo «metas» é estático quando se pretende avaliar de forma contínua a 
eficácia das medidas técnicas.

Alteração 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório terá por base os 
indicadores de desempenho enunciados 
no artigo 4.º. Em particular, a Comissão 
analisará as unidades populacionais que 
estejam acima do rendimento máximo 
sustentável, as informações sobre 
capturas indesejadas resultantes da 
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obrigação de desembarque, as 
informações disponíveis sobre capturas 
ocasionais de mamíferos marinhos, 
répteis marinhos e aves marinhas e as 
informações sobre o impacto das 
atividades de pesca nos habitats dos 
fundos marinhos.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma relação entre os indicadores de desempenho e os relatórios da 
Comissão.

Alteração 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se desse relatório resultar que os 
objetivos e metas não foram atingidos ao 
nível regional, no prazo de seis meses após 
a apresentação do relatório a que se refere 
o n.º 1 os Estados-Membros dessa região 
devem apresentar um plano que estabeleça 
as ações corretivas a tomar para garantir a 
consecução dos referidos objetivos e 
metas.

2. Se, com base nesse relatório, a 
nível regional os indicadores de 
desempenho, com base em dados 
científicos, demonstrarem uma 
deterioração dos recursos marinhos, no 
prazo de doze meses após a apresentação 
do relatório a que se refere o n.º 1 os 
Estados-Membros dessa região devem 
apresentar um plano que estabeleça as 
ações corretivas a tomar para garantir a 
consecução dos referidos objetivos.

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência com o artigo 4.º e o n.º 1 deste artigo, o termo «metas» é 
substituído por «indicadores de desempenho». Além disso, o período proposto para os 
Estados-Membros apresentarem um plano é demasiado curto; um prazo de doze meses é mais 
realista.

Alteração 574
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Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o relatório demonstrar que um 
Estado-Membro não cumpriu as suas 
obrigações em matéria de controlo e 
recolha de dados, a Comissão pode, em 
conformidade com os artigos 100.º e 101.º 
do Regulamento (UE) n.º 508/2014, 
interromper ou suspender o 
financiamento do FEAMP a esse Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

O novo quadro para as medidas técnicas baseia-se no controlo e na recolha de dados. Se os 
Estados-Membros não cumprirem as suas obrigações nesta matéria, serão sancionados 
mediante a suspensão do financiamento do FEAMP.

Alteração 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, n.os 2 e 3, 14.º, 
15.º, 16.º e 25.º;

Or. en

Justificação

Devido à influência das correntes marítimas, mas também por causa da inconstância do 
fundo do mar, a pesca com rede de cerco com retenida, tal como está definida atualmente, 
não é possível no mar Adriático. Neste sentido, é necessário reconhecer as circunstâncias 
reais e as especificidades da pesca no mar Adriático, por forma a assegurar que a frota que 
representa o próprio pilar da indústria pesqueira croata possa trabalhar. Por conseguinte, 
sugerimos a alteração da parte C do anexo IX que define o tamanho das redes de cerco com 
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retenida; além disso, sugerimos que o regulamento suprima as disposições do Regulamento 
Mediterrâneo que determinam a relação entre a altura da queda da rede e a profundidade do 
mar.

Alteração 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, n.º 3, segundo 
período, 14.º, 15.º, n.os 1 e 2, 16.º e 25.º;

Or. it

Justificação

É necessária a supressão do artigo 13.º, n.º 3, segundo período, para permitir a utilização da 
rede de cerco com retenida em todas as áreas em que os fundos marinhos são relativamente 
pouco profundos, como é caso, por exemplo, do mar Adriático. Pelo contrário, a supressão 
limitada ao artigo 15.º, n.os 1 e 2, permite manter as possibilidades de pesca previstas no n.º 3 
para os juvenis de sardinhas.

Alteração 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

Or. hr

Justificação

Devido à influência das correntes marítimas, mas também por causa da inconstância do 
fundo do mar, a pesca com rede de cerco com retenida, tal como está definida atualmente, 
não é possível no mar Adriático. Neste sentido, é necessário reconhecer as circunstâncias 
reais e as especificidades da pesca no mar Adriático, por forma a assegurar que a frota possa 
trabalhar. Por conseguinte, sugerimos a alteração da parte C do anexo IX que define o 
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tamanho das redes de cerco com retenida; além disso, sugerimos que o regulamento suprima 
as disposições do Regulamento Mediterrâneo que determinam a relação entre a altura da 
queda da rede e a profundidade do mar.

Alteração 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

Or. en

Justificação

A utilização de redes de cerco com retenida nestas condições revelou-se impraticável.

Alteração 579
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º e 25.º;

a) São suprimidos os artigos 3.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 16.º e 25.º;

Or. en

Justificação

A supressão total do artigo 15.º do Regulamento «Mediterrâneo» impossibilitará, de facto, a 
pesca de juvenis de sardinha, autorizada até agora ao abrigo do artigo 15.º, n.º 3, nas zonas 
fora das subzonas geográficas 17 e 18 (onde esta pescaria é proibida em conformidade com a 
Recomendação CGPM/37/2013/1). A derrogação deve ser reintroduzida, nas mesmas 
condições.

Alteração 580
Rosa D'Amato
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É necessário reiterar o conteúdo 
do artigo 13.º do Regulamento 
Mediterrâneo (Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006), uma vez que a distância 
da costa e a profundidade podem ser 
totalmente reintegradas no regulamento 
em questão.

Or. en

Alteração 581
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do disposto no n.º 3, 
os capitães dos navios de pesca da União 
que pescaram espécies pelágicas ou 
industriais e que mantenham essas 
capturas a bordo frescas e não triadas, 
podem, em alternativa, indicar, no seu 
diário de pesca, todas as quantidades de 
cada espécie capturada e mantida a bordo 
superiores a 10 % de equivalente peso 
vivo da quantidade total capturada e 
mantida a bordo fresca e não triada. Esta 
indicação deve ser considerada com base 
numa viagem de pesca.

Or. en

Justificação

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
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a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. É necessária uma solução horizontal.

Alteração 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 39 - n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1380/2013
Artigo 15 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

«No caso das espécies não sujeitas à 
obrigação de desembarcar referida no n.º 1, 
as capturas de espécies de tamanho inferior 
ao tamanho mínimo de referência de 
conservação não podem ser mantidas a 
bordo, devendo ser imediatamente 
devolvidas ao mar, exceto se forem 
utilizadas como isco vivo.»

«No caso das espécies não sujeitas à 
obrigação de desembarcar referida no n.º 1, 
as capturas de espécies de tamanho inferior 
ao tamanho mínimo de referência de 
conservação não podem ser mantidas a 
bordo, devendo ser imediatamente 
devolvidas ao mar, exceto se forem 
utilizadas como isco vivo e morto 
previamente congelado.

Or. es
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