
AM\554472PT.doc PE 353.555v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão das Pescas

14.2.2005 PE 353.555v01-00

ALTERAÇÕES 23-29

Projecto de relatório (PE 350.158v01-00)
Philippe Morillon
Proposta de Regulamento do Conselho que estabelece medidas para a recuperação das 
unidades populacionais de linguado no Canal da Mancha Ocidental e no golfo da Biscaia

Proposta de regulamento (COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Struan Stevenson

Alteração 23
Considerando 1

(1) Um parecer científico recente, emitido 
pelo Conselho Internacional de Exploração 
do Mar (CIEM), indica que os níveis de 
mortalidade por pesca das unidades 
populacionais de linguado nas divisões 
CIEM VIIIe e VIIIa,b têm vindo a 
provocar a erosão das quantidades de 
peixes adultos presentes no mar, a tal ponto 
que as unidades populacionais podem 
deixar de se poder reconstituir por 
reprodução e estar, assim, ameaçadas de 
ruptura.

Suprimido

Or. en



PE 353.555v01-00 2/4 AM\554472PT.doc

PT

Justificação

Os relatórios científicos mais recentes indicam que as unidades populacionais de linguado 
não se situam abaixo do limite de segurança biológica. O parecer do CIEM em que se baseia 
a proposta da Comissão já está desactualizado.

Alteração apresentada por Struan Stevenson

Alteração 24
Considerando 3

(3) Os planos devem ter por objectivo a 
reconstituição destas unidades 
populacionais, por forma a que atinjam
limites biológicos de segurança num prazo 
de cinco a dez anos.

(3) Os planos devem ter por objectivo 
garantir que estas unidades populacionais 
se mantenham dentro de limites biológicos 
de segurança (supressão).

Or. en

Justificação

As unidades populacionais, tal como indicam os relatórios científicos mais recentes, não se 
situam abaixo do limite de segurança biológica, pelo que o objectivo dos planos de gestão 
deve ser o de garantir a manutenção da segurança desses níveis.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 25
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Aquando da aplicação do plano, a 
Comissão e os Estados-membros devem 
garantir a plena participação dos 
Conselhos Consultivos Regionais assim 
como de outras partes interessadas.

Or. en

Justificação

Um dos aspectos essenciais da reforma da Política Comum das Pescas deve consistir no 
reforço da participação dos pescadores e de outras partes interessadas na PCP. Cabe referir 
isto explicitamente no presente Regulamento do Conselho.
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Alteração apresentada por Dirk Sterckx

Alteração 26
Artigo 16º

Em derrogação do disposto no nº 2 do artigo 
5º do Regulamento (CEE) nº 2807/83 da 
Comissão, de 22 de Setembro de 1983, que 
define as regras especiais de registo das 
informações relativas às capturas de peixe 
pelos Estados-Membros1, a margem de 
tolerância autorizada no respeitante à 
estimativa das quantidades mantidas a bordo 
dos navios, expressas em quilogramas, é de 
5 % do valor inscrito no diário de bordo.

Em derrogação do disposto no nº 2 do artigo 
5º do Regulamento (CEE) nº 2807/83 da 
Comissão, de 22 de Setembro de 1983, que 
define as regras especiais de registo das 
informações relativas às capturas de peixe 
pelos Estados-Membros2, a margem de 
tolerância autorizada no respeitante à 
estimativa das quantidades mantidas a bordo 
dos navios, expressas em quilogramas, é de 
8 % do valor inscrito no diário de bordo. Se 
a legislação comunitária não estabelecer 
um factor de conversão, será aplicável o 
factor de conversão adoptado pelo Estado-
membro sob cujo pavilhão o navio navega.

Or. nl

Justificação

Afigura-se lógico aplicar a mesma margem de tolerância como no recém-aprovado 
Regulamento (CE) nº 811/2004 que estabelece medidas para a recuperação das unidades 
populacionais de pescada do Norte (ver artigo 10°).

Alteração apresentada por Philippe Morillon

Alteração 27
Artigo 17º

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros garantem que qualquer 
quantidade de linguado legítimo superior a 
50 kg, capturada em qualquer uma das zonas 
referidas no artigo 1º, seja pesada nas 
balanças das lotas antes da venda.

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros garantem que qualquer 
quantidade de linguado legítimo superior a 
100 kg, capturada em qualquer uma das 
zonas referidas no artigo 1º, seja pesada nas 
balanças das lotas antes da venda.

Or. fr

  
1 JO L 276 de 10.10.1983, p.1.
2 JO L 276 de 10.10.1983, p.1.
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Alteração apresentada por Philippe Morillon

Alteração 28
Artigo 19º, nº 1

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem exigir que qualquer 
quantidade de linguado legítimo superior a 
50 kg capturada numa das zonas geográficas 
referidas no artigo 1º e desembarcada pela 
primeira vez nesse Estado-Membro seja 
pesada antes de ser transportada do porto de 
primeiro desembarque para outro local.

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem exigir que qualquer 
quantidade de linguado legítimo superior a 
100 kg capturada numa das zonas 
geográficas referidas no artigo 1º e 
desembarcada pela primeira vez nesse 
Estado-Membro seja pesada antes de ser 
transportada do porto de primeiro 
desembarque para outro local.

Or. fr

Alteração apresentada por Philippe Morillon

Alteração 29
Artigo 19º, nº 2

2. Em derrogação do artigo 13º do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, as 
quantidades de linguado legítimo superiores 
a 50 kg que sejam transportadas para um 
local diferente do local do desembarque ou 
de importação devem ser acompanhadas de 
uma cópia de uma das declarações previstas 
no nº 1 do artigo 8º do Regulamento (CEE) 
nº 2847/93 referente às quantidades de 
linguado transportadas. Não é aplicável a 
isenção prevista no nº 4, alínea b), do artigo 
13º do Regulamento (CEE) nº 2847/93.

2. Em derrogação do artigo 13º do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, as 
quantidades de linguado legítimo superiores 
a 100 kg que sejam transportadas para um 
local diferente do local do desembarque ou 
de importação devem ser acompanhadas de 
uma cópia de uma das declarações previstas 
no nº 1 do artigo 8º do Regulamento (CEE) 
nº 2847/93 referente às quantidades de 
linguado transportadas. Não é aplicável a 
isenção prevista no nº 4, alínea b), do artigo 
13º do Regulamento (CEE) nº 2847/93.

Or. fr


