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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 23
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 a 
reconstituição destas unidades 
populacionais, por forma a que atinjam 
limites biológicos de segurança num prazo 
de dez anos.

Or. es

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 24
CONSIDERANDO 6

(6)  Para atingir esses objectivos, é 
necessário controlar os níveis das taxas de 

(6)  Para atingir esses objectivos, é 
necessário controlar as taxas de mortalidade 
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mortalidade por pesca, de forma a que haja 
uma elevada probabilidade de redução 
dessas taxas de ano para ano.

por pesca, de forma a que haja uma elevada 
probabilidade de aumento anual das 
quantidades de indivíduos maduros 
presentes no mar.

Or. es

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 25
CONSIDERANDO 7

(7)  O controlo das taxas de mortalidade por 
pesca pode ser obtido através de um método 
adequado de fixação do nível dos totais 
admissíveis de capturas (TAC) das unidades 
populacionais em causa e de um sistema que 
preveja áreas de defeso e limitações em 
termos de quilowatts-dias, em cujo âmbito o 
esforço de pesca exercido relativamente a 
estas unidades populacionais seja limitado a 
níveis que tornem improvável a superação 
dos TAC.

(7) O controlo das taxas de mortalidade por 
pesca pode ser obtido através de um método 
adequado de fixação do nível dos totais 
admissíveis de capturas (TAC) das unidades 
populacionais em causa e de limitações do 
esforço de pesca exercido relativamente a 
estas unidades populacionais a fim de que 
seja limitado a níveis que tornem improvável 
a superação dos TAC.

Or. es

Alteração apresentada por Rosa Miguélez Ramos

Alteração 26
ARTIGO 2

O objectivo do plano de recuperação é 
reconstituir as unidades populacionais em 
causa por forma a que se encontrem dentro 
dos limites biológicos de segurança. 

O objectivo do plano de recuperação é 
reconstituir as unidades populacionais em 
causa por forma a que se encontrem dentro 
dos limites biológicos de segurança num 
prazo suficiente, de acordo com as 
informações do CIEM. Tal implica que seja 
atingida no prazo de dois anos, segundo os 
relatórios científicos disponíveis, uma 
biomassa de reprodutores de 35.000 
toneladas de pescada. Esta número será 
modificado em função das novas 
informações científicas que venham a ser 
transmitidas pelo CCTEP.

Or. es
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Justificação

Segundo os relatórios científicos mais recentes, o objectivo de recuperação da unidade 
populacional de pescada deve ser orientado no sentido de se atingir o nível de biomassa 
recomendado pelos organismos científicos.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 27
ARTIGO 2

O objectivo do plano de recuperação é 
reconstituir as unidades populacionais em 
causa por forma a que se encontrem dentro 
dos limites biológicos de segurança.

O objectivo do plano de recuperação 
consistirá em:

a) relativamente às unidades populacionais 
a que se refere a alínea a) do artigo 1º, 
aumentar, num prazo de dez anos, as 
quantidades de indivíduos maduros de 
modo a atingir valores iguais ou superiores 
a 35.000 toneladas;
b) relativamente às unidades populacionais 
a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 
1º, reconstituir, num prazo de dez anos, as 
unidades populacionais afectadas de forma 
a que voltem a ficar dentro dos limites 
biológicos de segurança.

Or. es

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 28
ARTIGO 4, NÚMERO 2

2. O TAC para a unidade populacional de 
pescada do Sul é fixado em conformidade 
com o artigo 5º.

2.  Para a unidade populacional de pescada 
do Sul será fixado um TAC em 
conformidade com o artigo 5º sempre que o 
CCTEP considere, em função do relatório 
mais recente do CIEM, que a quantidade 
de indivíduos maduros é igual ou superior 
a 25.000 toneladas.

Or. es
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Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 29
ARTIGO 5

1.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é superior 
a 0,17 por ano, o TAC não será superior ao 
nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP 
à luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
redução de 10 % da taxa de mortalidade 
por pesca em relação à taxa de mortalidade 
por pesca estimada no respeitante ao ano 
anterior.

Para 2006, o TAC será fixado num nível 
correspondente a uma mortalidade por 
pesca de 0,40. Para os anos seguintes do 
plano de recuperação, o TAC não 
ultrapassará um nível de capturas que, de 
acordo com a avaliação científica 
efectuada pelo CCTEP à luz dos relatórios 
mais recentes do CIEM, corresponda a 
uma taxa de mortalidade por pesca de 0,40.

2.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é igual ou 
inferior a 0,17 por ano, o TAC será fixado 
num nível de capturas que, de acordo com 
a avaliação científica efectuada pelo 
CCTEP à luz do relatório mais recente do 
CIEM, resultará, no ano da sua aplicação, 
numa taxa de mortalidade por pesca de 
0,15 por ano.

Or. es

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 30
ARTIGO 5, NÚMERO 1

1.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é superior a 
0,17 por ano, o TAC não será superior ao 
nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 

1. Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é superior a
0, 31 por ano, o TAC não será superior ao 
nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
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luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
redução de 10 % da taxa de mortalidade por 
pesca em relação à taxa de mortalidade por 
pesca estimada no respeitante ao ano 
anterior.

luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
redução anual máxima de 10 % da taxa de 
mortalidade por pesca em relação à taxa de 
mortalidade por pesca estimada no 
respeitante ao ano anterior.

Or. pt

Justificação

O valor alvo da taxa de mortalidade é demasiado ambicioso e não se enquadra com a 
realidade económico financeira do sector. Registe-se que ao ser adoptado o valor da taxa de 
mortalidade por pesca proposta pela Comissão,  assistir-se-ia a uma redução da taxa de 
mortalidade por pesca (F) superior a 60%.

Alteração apresentada por Rosa Miguélez Ramos

Alteração 31
ARTIGO 5, NÚMERO 1

1.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é superior a 
0,17 por ano, o TAC não será superior ao 
nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
redução de 10 % da taxa de mortalidade por 
pesca em relação à taxa de mortalidade por 
pesca estimada no respeitante ao ano 
anterior.

1.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é superior a 
0,27 por ano, o TAC não será superior ao 
nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
redução de 10 % da taxa de mortalidade por 
pesca em relação à taxa de mortalidade por 
pesca estimada no respeitante ao ano 
anterior.

Or. es

Justificação

Considera-se que, com este nível de mortalidade, se garante a exploração sustentável do 
recurso.
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Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 32
ARTIGO 5, NÚMERO 2

2.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é igual ou 
inferior a 0,17 por ano, o TAC será fixado 
num nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
taxa de mortalidade por pesca de 0,15 por
ano.

2.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é igual ou 
inferior 0,31 por ano, o TAC será fixado 
num nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
taxa de mortalidade por pesca de 0,31 por
ano.

Or. pt

Justificação

O valor alvo da taxa de mortalidade por pesca é demasiado ambicioso e não se enquadra 
com a realidade económico-financeira do sector. Registe-se que, ao ser adoptado o valor da 
taxa de mortalidade por pesca proposta pela Comissão,  assistir-se-ia a uma redução da taxa 
de mortalidade por pesca (F) superior a 60%.

Alteração apresentada por Rosa Miguélez Ramos

Alteração 33
ARTIGO 5, NÚMERO 2

2.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é igual ou 
inferior a 0,17 por ano, o TAC será fixado 
num nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
taxa de mortalidade por pesca de 0,15 por 
ano.

2.  Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a taxa 
de mortalidade por pesca da unidade 
populacional de pescada do Sul é igual ou 
inferior a 0,27 por ano, o TAC será fixado 
num nível de capturas que, de acordo com a 
avaliação científica efectuada pelo CCTEP à 
luz do relatório mais recente do CIEM, 
resultará, no ano da sua aplicação, numa 
taxa de mortalidade por pesca de 0,27 por 
ano.

Or. es
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Justificação

Considera-se que com este nível de mortalidade se garante a exploração sustentável do 
recurso.

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 34
ARTIGO 7, NÚMERO 1

Limitações das variações dos TC Suprimido
1.  No primeiro ano de aplicação do 
presente regulamento, são aplicáveis as 
seguintes regras:
a)  Sempre que a aplicação dos artigos 5º 
ou 6º resulte num TAC superior em mais de 
25% ao do ano anterior, o Conselho adopta 
um TAC não superior em mais de 25% ao 
TAC desse ano;
b)  Sempre que a aplicação dos artigos 5º 
ou 6º resulte num TAC inferior em mais de 
25% ao do ano anterior, o Conselho adopta 
um TAC não inferior em mais de 25% ao 
TAC desse ano.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 35
ARTIGO 7, NÚMERO 2, PROÉMIO

2.  A contar do segundo ano de aplicação do 
presente regulamento, são aplicáveis as 
seguintes regras:

2.  A partir do primeiro ano de aplicação do 
presente regulamento, são aplicáveis as 
seguintes regras:

Or. pt
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Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 36
ARTIGO 7, NÚMERO 2, ALÍNEA A)

a)  Sempre que a aplicação dos artigos 5º ou 
6º resulte num TAC superior em mais de 
15% ao do ano anterior, o Conselho adopta 
um TAC não superior em mais de 15% ao 
TAC desse ano;

a)  Sempre que a aplicação dos artigos 5º ou 
6º resulte num TAC superior em mais de 
10% ao do ano anterior, o Conselho adopta 
um TAC não superior em mais de 10% ao 
TAC desse ano; 

Or. pt

Justificação

Devido às sucessivas diminuições de TAC que têm vindo a ter lugar nos últimos anos, e para 
atenuar e suavizar impactos relacionados com a contínua diminuição dos TACs propõe-se um 
máximo de diminuição de TAC de 10% em cada ano.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 37
ARTIGO 7 BIS (novo)

Artigo 7º-A
Determinação dos TAC em circunstâncias 

excepcionais
Sempre que o CCTEP estime, à luz do 
relatório mais recente do CIEM, que a 
quantidade de indivíduos maduros da 
unidade populacional de pescada do Sul é
inferior a 25.000 toneladas, serão aplicadas 
as seguintes normas:
a) Sempre que se preveja que a aplicação 
do artigo 5º, no termo do ano de aplicação 
do TAC, se vai traduzir num aumento da 
quantidade de indivíduos maduros da 
unidade populacional de pescada do Sul, 
aumento este que fará com que sejam 
atingidos valores superiores a 25.000 
toneladas, será aplicado o referido artigo;
b) Sempre que se preveja o contrário, o 
Conselho, por maioria qualificada e sob 
proposta da Comissão, estabelecerá um 
TAC para o ano seguinte que seja inferior 
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ao TAC resultante da aplicação do método 
descrito no artigo 5º.

Or. es

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 38
ARTIGO 7 BIS (novo)

Artigo 7.° A
Os Estados-Membros deverão  ter 
flexibilidade no que se refere à aplicação 
do sistema de redução do esforço de pesca, 
através da implementação de planos 
nacionais adequados à realidade específica 
dos diferentes Estados-Membros.
Neste conjunto de medidas poder-se-ão 
incluir abates selectivos de embarcações, 
paragens temporárias da frota e/ou fixação 
de um número máximo de dias de pesca por 
ano e por embarcação. O conjunto de 
medidas considerado apropriado será 
comunicado à Comissão, que, com base no 
exposto, apresentará uma proposta ao 
Conselho, para que aí se decida por 
maioria qualificada.
As medidas adoptadas por um Estado-
Membro aplicar-se-ão a todas as 
embarcações comunitárias que operem nas 
águas sob a sua soberania ou jurisdição, 
tendo em vista a não discriminação da 
conservação dos recursos.

Or. pt

Justificação

Esta proposta de alteração permite que a redução do esforço de pesca seja conseguida 
através de medidas que visam exclusivamente as embarcações responsáveis pela maior parte 
da captura de pescada e lagostim , sem prejuízo de outras. Permite que essas mesmas 
medidas sirvam o interesse comunitário sem prejuízo dos interesses dos  armadores 
nacionais, a quem a captura de Pescada e Lagostim não diz respeito.
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Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 39
ARTIGO 8

Fixação do nível máximo autorizado de 
quilowatts-dias

Suprimido

O Conselho decide, por maioria qualificada 
sob proposta da Comissão, do nível máximo 
autorizado de quilowatts-dias, não superior 
a um nível calculado em conformidade com 
as condições previstas no anexo, 
relativamente a grupos de navios de pesca 
de cada Estado-Membro que exerçam a 
pesca das unidades populacionais em causa 
no ano seguinte.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 40
ARTIGO 9

Estabelecimento e composição de uma base 
de dados

Suprimido

1.  Relativamente a cada zona geográfica 
referida no artigo 1º, a cada ano do período 
de referência referido no nº 2 do presente 
artigo e a cada navio que arvora seu 
pavilhão, está registado na Comunidade e 
desembarcou qualquer quantidade de 
lagostim e/ou pescada do Sul nesse período, 
cada Estado-Membro estabelece uma base 
de dados que contenha as seguintes 
informações:
a)  O nome e o número de registo interno 
do navio;
b)  A potência instalada do motor do navio 
em quilowatts, calculada em conformidade 
com o Regulamento (CEE) nº 2930/86 do 
Conselho;
c)  O número de dias de ausência do porto, 
definidos no artigo 13º;
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d)  As quantidades de pescada do Sul 
desembarcadas, em toneladas;
e)  As quantidades de lagostim 
desembarcadas, em toneladas;
f)  Os quilowatts-dias, como produto do 
número de dias de ausência do porto e da 
potência instalada do motor, expressa em 
quilowatts.
2.  A base de dados será criada até às 
seguintes datas:
a)  31 de Outubro de 2004, no respeitante 
ao período de referência trienal 2001, 2002 
e 2003;
b)  15 de Julho de cada ano posterior a 
2004, no respeitante ao período de três anos 
antecedente.
3.  Os dados são comunicados à Comissão 
por escrito e em suporte informático até 
15 de Novembro de 2004, no respeitante ao 
período de referência previsto na alínea a) 
do nº 2, e até 31 de Julho do ano em causa, 
no respeitante ao período de referência 
previsto na alínea b) do nº 2.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 41
ARTIGO 10

Cálculos a efectuar pelos Estados-Membros Suprimido
1.  Cada Estado-Membro calcula as 
seguintes quantidades:
a)  A média dos quilowatts-dias para o 
período de referência para cada navio 
incluído na base de dados referida no 
artigo 9º;
b)  O total das médias dos quilowatts-dias 
para os navios constantes da base de dados 
referida no artigo 9º, resultante da soma 
das médias dos quilowatts-dias calculados 
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na alínea a).
2.  Os Estados-Membros velam por que o 
cálculo previsto na alínea a) do nº 1 seja 
ajustado sempre que necessário, a fim de 
ter em conta quaisquer limitações do 
esforço de pesca previstas nos termos da 
Decisão 97/413/CE do Conselho.
3.  Os resultados dos cálculos são 
comunicados à Comissão nos prazos 
previstos no nº 3 do artigo 9º.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 42
ARTIGO 11

Atribuição de quilowatts-dias Suprimido
Cada Estado-Membro decide todos os anos 
da repartição do número máximo 
autorizado de quilowatts-dias pelos navios 
que arvoram seu pavilhão e estão 
registados na Comunidade.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 43
ARTIGO 12

Lista de navios Suprimido
1.  No prazo de dois meses a contar da 
adopção da decisão do Conselho referida 
no artigo 8, cada Estado-Membro 
comunica à Comissão, relativamente a 
cada uma das zonas geográficas referidas 
no artigo 1º, uma lista com o nome e o 
número de registo interno dos navios a que 
foram atribuídos quilowatts-dias.
2.  Até que sejam comunicadas listas à 
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Comissão por um Estado-Membro nos 
termos do nº 1, continua a ser aplicável a 
lista mais recentemente comunicada à 
Comissão.
Nos casos em que não foi anteriormente 
comunicada nenhuma lista à Comissão, 
considera-se que os navios constantes da 
lista são os navios cujos nomes e números 
de registo internos constam da base de 
dados referida no artigo 9º em relação ao 
período de referência mais recente.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 44
ARTIGO 13

Dias de ausência do porto Suprimido
1.  Os quilowatts-dias atribuídos a qualquer 
navio individual são convertidos num 
número equivalente de dias de ausência do 
porto, dividindo os quilowatts-dias pela 
potência instalada do motor do navio, 
expressa em quilowatts, acrescentando 0,5 
ao resultado do cálculo e ignorando 
qualquer decimal ou outra fracção no valor 
obtido.
2.  Um dia de ausência do porto é um 
período contínuo de 24 horas a contar da 
hora de entrada numa das zonas 
geográficas referidas no artigo 1º ou 
qualquer parte desse período.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 45
ARTIGO 14

Obrigações dos Estados-Membros Suprimido
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Os Estados-Membros velam por que cada 
navio incluído na lista referida no artigo 
12º não esteja ausente do porto e não se 
encontre nas zonas geográficas referidas 
no artigo 1º durante um número de dias 
superior ao calculado nos termos do nº 1 do 
artigo 13º.

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 46
ARTIGO 15

1.  É proibido aos navios que não tenham 
sido incluídos na lista referida no artigo 12º 
desembarcar ou transbordar pescada do 
Sul ou lagostins capturados nas zonas 
geográficas referidas no artigo 1º.

Às embarcações que capturem ocasional e 
acidentalmente Pescada e/ou lagostim, é 
permitido um "by catch" de 10% por maré, 
até um máximo de 5 toneladas por ano.

2.  Até que um Estado-Membro estabeleça 
uma base de dados e a comunique à 
Comissão em conformidade com o artigo 
9º, é proibido a todos os navios desse 
Estado-Membro desembarcar pescada do 
Sul ou lagostins capturados numa das 
zonas geográficas referidas no artigo 1º.

Or. pt

Justificação

Esta medida evita rejeições ao mar por parte das embarcações que capturam ocasionalmente 
Pescada e Lagostim, permitindo uma melhor tratamento dos dados relativos á gestão destes 
mesmos stocks.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 47
ARTIGO 16

Em derrogação do artigo 19ºA do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, os artigos 
19ºB, 19ºC, 19ºD, 19ºE e 19ºJ desse 

Em derrogação do artigo 19ºA do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, os artigos 
19ºB, 19ºC, 19ºD, 19ºE e 19ºJ desse 
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regulamento são aplicáveis aos navios 
incluídos na base de dados prevista no 
artigo 9º que operam nas zonas geográficas 
referidas no artigo 1º.

regulamento são aplicáveis aos navios que 
operam nas zonas geográficas referidas no 
artigo 1º.

Or. es

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 48
ARTIGO 16

Registos do esforço Suprimido
Em derrogação do artigo 19ºA do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, os artigos 
19ºB, 19ºC, 19ºD, 19ºE e 19ºJ desse 
regulamento são aplicáveis aos navios 
incluídos na base de dados prevista no 
artigo 9º que operam nas zonas geográficas 
referidas no artigo 1º.

Or. pt

Justificação

O conjunto de medidas proposto é considerado excessivo e ingerível do ponto de vista 
administrativo para os pescadores que operam nas áreas geográfica consideradas (zonas 
costeiras).

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 49
ARTIGO 17

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-Membros, 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-Membros, a margem de 
tolerância autorizada no respeitante à 
estimativa das quantidades de pescada do 
Sul mantidas a bordo dos navios, expressas 
em quilogramas, é de 10 % do valor inscrito 
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no diário de bordo.

Or. pt

Justificação

Este valor será mais razoável uma vez que se aproxima mais da legislação geral, não 
prejudicando o controlo das capturas.

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 50
ARTIGO 18

Pesagem das quantidades desembarcadas Suprimido
As autoridades competentes dos Estados-
Membros garantem que qualquer 
quantidade de pescada do Sul superior a 50 
kg e/ou qualquer quantidade de lagostim 
superior a 50 kg, capturadas em qualquer 
uma das zonas referidas no artigo 1º, sejam 
pesadas nas balanças das lotas antes da 
venda.

Or. pt

Justificação

Em Portugal não é obrigatória a venda em lota do pescado congelado , o que impossibilita o 
a realização do previsto neste artigo, fundamentalmente por parte de alguns navios de 
arrasto de crustáceos.

Alteração apresentada por Rosa Miguélez Ramos

Alteração 51
ARTIGO 18

As autoridades competentes dos Estados-
Membros garantem que qualquer quantidade 
de pescada do Sul superior a 50 kg e/ou 
qualquer quantidade de lagostim superior a 
50 kg, capturadas em qualquer uma das 
zonas referidas no artigo 1º, sejam pesadas 

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros garantem que qualquer 
quantidade de pescada do Sul superior a 300
kg e/ou qualquer quantidade de lagostim 
superior a 150 kg, capturadas em qualquer 
uma das zonas referidas no artigo 1º, sejam 
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nas balanças das lotas antes da venda. pesadas nas balanças das lotas antes da 
venda.

Or. es

Justificação

A quantidade de 50 kg é muito reduzida para ambas as espécies e criaria uma série de 
obrigações muito onerosas para os navios com escasso impacto na pescaria.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 52
ARTIGO 20, NÚMERO 1

1.  As autoridades competentes dos Estados-
Membros podem exigir que qualquer 
quantidade de pescada do Sul superior a 50
kg ou de lagostins 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 dos 
Estados-Membros podem exigir que 
qualquer quantidade de pescada do Sul 
superior a 300 kg ou de lagostins superior a 
150 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. es

Alteração apresentada por Rosa Miguélez Ramos

Alteração 53
ARTIGO 20, NÚMERO 1

1.  As autoridades competentes dos Estados-
Membros podem exigir que qualquer 
quantidade de pescada do Sul superior a 50
kg ou de lagostins 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 dos Estados-
Membros podem exigir que qualquer 
quantidade de pescada do Sul superior a 300
kg ou de lagostins superior a 150 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.
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Or. es

Justificação

A quantidade de 50 kg é muito reduzida para ambas as espécies e criaria uma série de 
obrigações muito onerosas para os navios com escasso impacto na pescaria.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 54
ARTIGO 20, NÚMERO 2

2.  Em derrogação do artigo 13º do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, as 
quantidades de pescada do Sul ou de 
lagostins 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 dessas espécies 
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 pescada do Sul superiores a
300 kg ou de lagostins superiores a 150 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 dessas 
espécies transportadas. Não é aplicável a 
isenção prevista no nº 4, alínea b), do artigo 
13º do Regulamento (CEE) nº 2847/93.

Or. es

Alteração apresentada por Rosa Miguélez Ramos

Alteração 55
ARTIGO 20, NÚMERO 2

2.  Em derrogação do artigo 13º do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, as 
quantidades de pescada do Sul ou de 
lagostins 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 dessas espécies 

2. Em derrogação do artigo 13º do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93, as 
quantidades de pescada do Sul superiores a
300 kg ou de lagostins superiores a 150 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 dessas 
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transportadas. Não é aplicável a isenção 
prevista no nº 4, alínea b), do artigo 13º do 
Regulamento (CEE) nº 2847/93.

espécies transportadas. Não é aplicável a 
isenção prevista no nº 4, alínea b), do artigo 
13º do Regulamento (CEE) nº 2847/93.

Or. es

Justificação

A quantidade de 50 kg é muito reduzida para ambas as espécies e criaria uma série de 
obrigações muito onerosas para os navios com escasso impacto na pescaria.

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 56
ARTIGO 22

Artigo 29º B (Regulamento (CE) nº 850/98)

É proibida a pesca com redes de arrasto 
pelo fundo e covos nas zonas geográficas 
delimitadas por uma linha que une as 
seguintes coordenadas:

Os Estados Membros, alvos deste plano de 
recuperação, deverão adoptar medidas de 
gestão, tendo em conta as suas realidades 
socioeconómicas e a situação específica dos 
stocks e artes de pesca utilizadas.

Box 1: Essas medidas deverão ser aplicadas a 
todas as frotas que pesquem em águas sob 
soberania ou jurisdição de Portugal e 
Espanha.

Latitude 43°35N, longitude 004°45W De entre o conjunto de medidas 
supramencionadas estão incluídas:

Latitude 43°45N, longitude 004°45W 1- Estabelecimento de uma zona de defeso 
durante 3/4 meses  em cada ano na área  
assinalada em anexo para protecção do 
recrutamento de lagostim.

Latitude 43°37N, longitude 005°20W Box 1:
Latitude 43°55N, longitude 005°20W Latitude 36º 54'N, longitude 7º 40'W
Box 2: Latitude 36°34N, longitude 7º 40W
Latitude 43°37N, longitude 006°15W Latitude 36°34N, longitude 7º 19W
Latitude 43°50N, longitude 006°15W Latitude 36°54N, longitude 7°19W
Latitude 44°00N, longitude 006°45W 2- Proibição de capturas e desembarques de 

lagostim por todas as frotas entre 1 de 
Setembro e 31 de Outubro.
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Latitude 43°34N, longitude 006°45W 3- Interdição da captura e desembarque de 
crustáceos- gamba, camarão vermelho e 
púrpura, carabineiro cardeal e lagostim-
entre 24 de Dezembro e o ultimo dia do mês 
de Fevereiro.

Box 3: 4- Imobilização definitiva de embarcações 
de pesca através de uma política de abates 
selectivos de embarcações de pesca 
dirigidas a estas espécies.

Latitude 42°00N, longitude 009°00W
Latitude 42°27N, longitude 009°00W
Latitude 42°27N, longitude 009°30W
Latitude 42°00N, longitude 009°30W
Box 4:
Latitude 37°45N, longitude 009°00W
Latitude 38°10N, longitude 009°00W
Latitude 38°10N, longitude 009°15W
Latitude 37°45N, longitude 009°20W
Box 5:
Latitude 36°05N, longitude 007°00W
Latitude 36°35N, longitude 007°00W
Latitude 36°45N, longitude 007°18W
Latitude 36°50N, longitude 007°50W
Latitude 36°25N, longitude 007°50W”

Or. pt

Justificação

Os países alvo deste plano de recuperação terão maior facilidade em articular estratégias 
para recuperação dos stocks, tendo em conta a realidade da sua pesca e as condições 
socioeconómicas que é necessário defender. Sem alterar o objectivo principal deste plano de 
recuperação, propõe-se alternativas menos lesivas para o sector . A  box para defeso 
temporário, considerada neste artigo, e apresentada em anexo, resulta de campanhas de 
investigação realizadas em Portugal e em Espanha, em vários anos e por diferentes barcos. 
Os limites propostos abrangem as manchas de maior concentração de lagostim pequeno 
(dados confirmados pelo IPIMAR), razão pela qual esta box se assume como preferencial 
relativamente ás propostas pela Comissão Europeia para a mesma zona.
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Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 57
ARTIGO 22 BIS (novo)

Artigo 22.°-A
A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho  um relatório com 
as conclusões relativas à aplicação do 
plano de recuperação para a Pescada e 
Lagostim, incluindo dados 
socioeconómicos inerentes ao plano. Este 
relatório deverá ser feito dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. pt
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