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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A necessidade urgente de reforma da política comum das pescas (PCP) não podia ser mais 
clara. As unidades populacionais existentes nas águas europeias diminuíram de forma 
dramática nas últimas décadas e existe o risco de algumas delas poderem acabar totalmente. 
Um em cada quatro peixes apanhados é totalmente desperdiçado e atirado morto ao mar; 
contudo, atualmente mais de 60% do peixe consumido na Europa é importado. Há 
demasiados barcos de pesca a pescarem uma quantidade demasiado pequena de peixe 
enquanto a capacidade da frota europeia continua a aumentar cerca de 3% por ano. A 
indústria pesqueira dificilmente é lucrativa e, em muitos casos, subsiste apenas graças aos 
subsídios. As dificuldades financeiras graves promovem um raciocínio de curto prazo e 
práticas más e insustentáveis que prejudicaram gravemente o ambiente marinho.  

Não podemos continuar assim.

As unidades populacionais já estavam a diminuir muito antes de a PCP ter sido criada em 
1983. Os dados históricos sugerem que, em alguns casos, as frotas de pesca constituídas pelos 
barcos de madeira de há cem anos, que dependiam das velas e do vento, capturavam uma 
maior tonelagem de peixe do que as atuais embarcações de alta tecnologia, e que, em média, o 
peixe era de tamanho muito superior.  

A sobrepesca tem um longo historial mas a PCP pouco fez para contrariar essa situação. A 
culpa não está na ideia de dotar a UE de normas comuns mas sim na política e, em particular, 
na sua aplicação. O raciocínio de curto prazo triunfou. Os ministros que se reúnem todos os 
anos para fixar as quotas terão alegadamente ultrapassado as recomendações científicas, em 
média, em cerca de 48%. Consequentemente, o número de peixes diminuiu, bem como o 
tamanho dos peixes capturados. As práticas atuais não podem providenciar um abastecimento 
alimentar sustentável a partir dos mares.

Felizmente, as nossas águas podem suportar muito mais peixes do que aqueles que nelas 
existem atualmente e nem todas as decisões políticas se revelaram erradas. A diminuição de 
algumas unidades populacionais foi invertida. Num número de casos pequeno mas crescente, 
a política da UE está a ter êxito na tarefa de recuperar as unidades populacionais para níveis 
que ultrapassem o rendimento máximo sustentável (RMS). Esta tem de ser a nossa ambição 
para todas elas. 

A Comissão Europeia propõe reformas de grande alcance que incluem os seguintes elementos 
essenciais:

 Definição de planos de gestão a longo prazo para todas as unidades populacionais, 
com o objetivo de alcançar o RMS até 2015;

 Atribuição anual de oportunidades de pesca firmemente baseada no aconselhamento 
científico ou, caso não exista, na aplicação do princípio da precaução;  

 Proibição da devolução de peixes mortos de espécies comerciais de peixes;
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 Introdução na Europa da gestão baseada nos direitos (concessões de pesca 
transferíveis ou CPT) para dar aos pescadores um incentivo comercial para pescarem 
de forma sustentável, bem como para abordar o problema da sobrecapacidade;

 Fim da microgestão a partir de Bruxelas, com a descentralização das decisões 
quotidianas para órgãos regionais que possam ter em conta as circunstâncias locais;

 Requisitos no sentido de a frota europeia aderir a normas elevadas quando pescar em 
águas de terceiros;

 Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura em toda a Europa.

A Comissão está na vanguarda no que respeita a pedir mudanças e o autor do parecer saúda e 
apoia as propostas que fez neste projeto de regulamento. Contudo, o texto nem sempre deixa 
claro de que forma funcionarão na prática as disposições propostas. Existe uma necessidade 
de salvaguardas adicionais com vista a garantir o cumprimento dos objetivos e a promover a 
sustentabilidade, bem como mais medidas para assegurar o cumprimento.

Com as suas alterações o autor do parecer visa o seguinte:

 Promover medidas destinadas a recuperar as unidades populacionais;
 Reforçar o primado dos planos de gestão a longo prazo e restringir a capacidade dos 

governos de ignorarem o aconselhamento científico aquando da definição de quotas 
anuais;

 Abrir caminho ao alargamento da proibição das devoluções a todas as espécies de 
peixes; 

 Proporcionar uma maior proteção do ambiente marinho;
 Demonstrar que os sistemas de gestão baseados nos direitos (CPT) podem ser 

adotados pelos Estados-Membros de forma a alcançar as prioridades nacionais e 
proteger interesses específicos;

 Criar maiores oportunidades para as práticas de pesca de pequena escala e de impacto 
reduzido;

 Agravar as normas impostas às embarcações da UE que pescam em águas 
estrangeiras;

 Abordar as preocupações relativas ao desenvolvimento da aquicultura;
 Realçar que a política de pesca tem de ser transparente e aberta ao escrutínio público.

Ao elaborar as alterações, o autor do parecer acolheu sugestões feitas por representantes dos 
seguintes órgãos: Comissão Europeia; governos da Dinamarca, França, Islândia, Noruega, 
Suécia e Reino Unido; Aquaculture Stewardship Council; BalticSea2020; Birdlife; Client 
Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association; Ocean 2012; Oceana; Pew 
Environment Group, FAO da ONU; WWF.  

Contudo, a responsabilidade pelas propostas apresentadas cabe inteiramente ao relator.

ALTERAÇÕES



AD\901491PT.doc 5/95 PE480.515v04-00

PT

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação, a gestão e a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos. Abrange igualmente as medidas 
de mercado e financeiras destinadas a 
apoiar a realização dos seus objetivos, os 
recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, sempre que estas atividades 
sejam exercidas no território dos Estados-
Membros ou nas águas da União, mesmo 
por navios de pesca que arvoram pavilhão 
de um país terceiro ou que nele se 
encontram registados, ou por navios de 
pesca da União Europeia ou por nacionais 
dos Estados-Membros, tendo em conta o 
disposto no artigo 117.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação, a gestão
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos e a redução ao mínimo dos 
impactos sobre o meio marinho. Abrange 
igualmente as medidas de mercado e 
financeiras destinadas a apoiar a realização 
dos seus objetivos, os recursos biológicos 
de água doce e a aquicultura, bem como a 
transformação e comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura, sempre 
que estas atividades sejam exercidas no 
território dos Estados-Membros ou nas 
águas da União, mesmo por navios de 
pesca que arvoram pavilhão de um país 
terceiro ou que nele se encontram 
registados, ou por navios de pesca da 
União Europeia ou por nacionais dos 
Estados-Membros, tendo em conta o 
disposto no artigo 117.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições ambientais, económicas e 
sociais sustentáveis a longo prazo. Deve

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para criar uma 
estabilidade ambiental, económica e 
social que seja sustentável a longo prazo.
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igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível de vida adequado
para o setor das pescas e a estabilidade dos 
mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

Deve igualmente contribuir para uma 
maior produtividade, proporcionar a 
segurança alimentar, um nível de vida
justo para o setor das pescas, condições de 
trabalho dignas para os trabalhadores do 
setor e a estabilidade dos mercados, bem 
como para assegurar a disponibilidade de 
recursos e o abastecimento dos 
consumidores a preços razoáveis.

Justificação

Trata-se duma alteração linguística - não é claro o que se entende por “criação de 
condições”. Proporcionar estabilidade ambiental, económica e social sustentável a longo 
prazo deve ser um dos objetivos principais da PCP. Atualmente, a UE importa 60% do peixe 
que consome. A PCP deve gerir os recursos marinhos de forma a restabelecer as unidades 
populacionais em níveis que proporcionem a segurança alimentar na Europa. Muitos 
trabalhadores que não têm a cidadania da UE - em particular, os que trabalham no mar alto 
- não são protegidos pela legislação social da UE.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Tratado não deve constituir um 
entrave à obrigação da UE de gerir de 
forma sustentável a exploração dos 
recursos marinhos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros comprometeram-se 
a lutar contra o declínio progressivo de 
inúmeras unidades populacionais de 
peixes. Por conseguinte, a União deve 

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros comprometeram-se 
a lutar contra o declínio progressivo de 
inúmeras unidades populacionais de 
peixes. Por conseguinte, a União deve 
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melhorar a sua política comum das pescas 
de forma a assegurar, até 2015, com caráter 
prioritário, que a exploração dos recursos 
biológicos marinhos seja conduzida e 
mantida em níveis compatíveis com o 
rendimento máximo sustentável das 
populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

melhorar a sua política comum das pescas 
de forma a assegurar, até 2015, com caráter 
prioritário, que os níveis de população das 
espécies exploradas sejam conduzidos e 
mantidos em níveis acima daqueles que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável. Nos casos em que as 
informações científicas não sejam 
suficientes deve ser aplicável a abordagem 
de precaução.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado.

(7) A gestão sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado. Nos casos em que as informações 
científicas sejam insuficientes,
inconclusivas ou incertas, deve ser 
aplicável o princípio da precaução.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio marinho 
e, em especial, para a consecução de um 
bom estado ambiental até 2020, nos termos 
do artigo 1.º, n.º 1, da 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 (Diretiva-

(8) A política comum das pescas deve 
contribuir para a proteção do meio 
marinho, para a gestão sustentável de 
todas as espécies exploradas 
comercialmente e, em especial, para a 
consecução de um bom estado ambiental 
até 2020, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, da
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
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Quadro Estratégia Marinha). comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, limitar o 
impacto ambiental das atividades de pesca 
e reduzir ao mínimo as capturas 
indesejadas com vista à sua eliminação 
progressiva.

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, de forma a
limitar o impacto ambiental das atividades 
de pesca nas unidades populacionais, nas 
espécies não-alvo, nos habitats e nos 
fundos marinhos e reduzir ao mínimo as 
capturas indesejadas com vista à sua 
eliminação progressiva.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os planos plurianuais devem, sempre 
que possível, abranger várias unidades 
populacionais, caso estas sejam 
exploradas conjuntamente. Devem 
também estabelecer a base para a fixação 
das possibilidades de pesca e metas 
quantificáveis para efeitos da exploração
sustentável das unidades populacionais e 
dos ecossistemas marinhos em causa, 
definindo prazos precisos e mecanismos de 
salvaguarda para fazer face a 
acontecimentos imprevistos.

(17) Os planos plurianuais devem, sempre 
que possível, abranger pescarias que 
explorem unidades populacionais únicas 
ou pescarias que explorem uma 
combinação de unidades populacionais.
Devem também estabelecer a base para a 
fixação das possibilidades de pesca, em 
conformidade com os melhores pareceres 
científicos disponíveis, e metas 
quantificáveis para efeitos da gestão
sustentável das unidades populacionais e 
dos ecossistemas marinhos em causa, 
definindo prazos precisos e mecanismos de 
salvaguarda para fazer face a 
acontecimentos imprevistos. Os planos 
plurianuais devem incluir uma avaliação 
do equilíbrio entre a capacidade das 
frotas e as possibilidades de pesca 
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disponíveis.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 
estabelecido um plano plurianual, é 
necessário garantir taxas de exploração 
que permitam obter o rendimento máximo 
sustentável, através da fixação de limites 
de capturas e/ou do esforço de pesca.

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 
estabelecido um plano plurianual, os
limites de capturas e/ou do esforço de 
pesca devem ser definidos de forma a 
garantir que as taxas de exploração não 
comprometem o objetivo de restabelecer e 
manter populações de espécies capturadas 
em níveis acima daqueles que permitam 
obter o rendimento máximo sustentável até 
2015.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à situação económica 
precária do setor das pescas e à 
dependência de certas comunidades 
costeiras em relação à pesca, é necessário 
garantir a estabilidade relativa das 
atividades de pesca repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais.

(22) Atendendo à situação económica 
precária do setor das pescas e à 
dependência de certas comunidades 
costeiras em relação à pesca, é necessário 
garantir a estabilidade relativa das 
atividades marítimas repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar à Comissão 
pedidos fundamentados para elaborar, no 
âmbito da política comum das pescas, as 
medidas que considerem necessárias para
dar cumprimento às obrigações relativas às 
zonas de proteção especial, em 
conformidade com o artigo 4.º da Diretiva 
2009/147/CE, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
às zonas especiais de conservação, em 
conformidade com o artigo 6.º da 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, e 
às áreas marinhas protegidas, em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 4, da
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 (Diretiva-Quadro
«Estratégia Marinha»).

(24) Os Estados-Membros devem
regulamentar as atividades de pesca com 
um impacto negativo no estado de 
conservação das zonas designadas nas 
suas águas, de forma a dar cumprimento 
às obrigações relativas às zonas de
proteção especial, em conformidade com o 
artigo 4.º da Diretiva 2009/147/CE, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, às zonas 
especiais de conservação, em 
conformidade com o artigo 6.º da 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, e 
às áreas marinhas protegidas, em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 4, da
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 (Diretiva-Quadro
«Estratégia Marinha»).

Alteração12

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os Estados-
Membros podem excluir os navios com
menos de 12 metros de comprimento, com 
exceção dos que utilizam artes rebocadas.
Tal sistema deve estimular as reduções das 

(29) É necessário introduzir, relativamente 
à maioria das unidades populacionais 
geridas no âmbito da política comum das 
pescas, um sistema de concessões de pesca 
transferíveis. Os Estados-Membros podem 
excluir do sistema de concessões de pesca 
transferíveis certos tipos de navios com
base em critérios justos equitativos e 
transparentes. Tal sistema deve estimular 
as reduções das frotas por iniciativa do 
setor e melhorar os resultados económicos, 
criando ao mesmo tempo concessões de 
pesca transferíveis, juridicamente seguras e 
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frotas por iniciativa do setor e melhorar os 
resultados económicos, criando ao mesmo 
tempo concessões de pesca transferíveis, 
juridicamente seguras e exclusivas, com 
base nas possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro. Uma vez que os 
recursos biológicos marinhos são um bem 
comum, as concessões de pesca 
transferíveis devem estabelecer unicamente 
direitos de utilização de uma parte das 
possibilidades de pesca anuais de um 
Estado-Membro, que podem ser revogados 
em conformidade com as regras 
estabelecidas.

exclusivas, com base nas possibilidades de 
pesca anuais de um Estado-Membro. Uma 
vez que os recursos biológicos marinhos 
são um bem comum, as concessões de 
pesca transferíveis devem estabelecer 
unicamente direitos de utilização de uma 
parte das possibilidades de pesca anuais de 
um Estado-Membro, que podem ser 
revogados em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Alteração13

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
das pescas, garantindo que os pescadores 
que o abandonam não dependam da 
assistência financeira pública, convém que
as concessões de pesca possam ser objeto 
de transferência ou locação no âmbito da 
política comum das pescas.

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
das pescas, garantindo que os pescadores 
que o abandonam não dependam da 
assistência financeira pública, as 
concessões de pesca devem ser objeto de 
transferência ou locação no âmbito da 
política comum das pescas.

Alteração14

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e 
a vulnerabilidade socioeconómica de 
certas frotas da pequena pesca, justifica-
se que a aplicação obrigatória do sistema 
de concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 

(31) Deve aplicar-se às unidades 
populacionais para as quais são atribuídas 
possibilidades de pesca um sistema de 
concessões de pesca transferíveis.
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as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e disponibilizá-
los aos utilizadores finais de dados 
científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os Estados-
Membros devem igualmente cooperar entre 
si. Se for caso disso, os Estados-Membros 
devem ainda cooperar com países terceiros 
da mesma bacia marítima no respeitante à 
recolha de dados.

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e disponibilizá-
los aos utilizadores finais de dados 
científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os Estados-
Membros devem igualmente cooperar entre 
si. Se for caso disso, os Estados-Membros 
devem ainda cooperar com países terceiros 
da mesma bacia marítima no respeitante à 
recolha de dados, em conformidade com 
as normas e os acordos internacionais 
relevantes, em particular a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS).

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A União deve promover, ao nível 
internacional, os objetivos da política 
comum das pescas. Para esse efeito, deve 
esforçar-se por melhorar a ação das 
organizações regionais e internacionais 
ligadas à conservação e gestão das 
unidades populacionais internacionais, 
promovendo a tomada de decisões com 
base em conhecimentos científicos e a 
melhoria do cumprimento, aumentando a 
transparência, reforçando a participação 
das partes interessadas e combatendo as 
atividades de pesca ilegal, não declarada e 

(38) A União deve promover, ao nível 
internacional, os objetivos da política 
comum das pescas. Para esse efeito, deve 
esforçar-se por melhorar a ação das 
organizações regionais e internacionais 
ligadas à conservação e gestão sustentável
das unidades populacionais internacionais, 
promovendo a tomada de decisões com 
base em conhecimentos científicos e a 
melhoria do cumprimento, aumentando a 
transparência, reforçando a participação 
das partes interessadas e combatendo as 
atividades de pesca ilegal, não declarada e 
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não regulamentada (INN). não regulamentada (INN).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem ajudar a estabelecer um quadro de
governação de elevada qualidade, a fim de 
assegurar, em particular, medidas 
eficientes em matéria de monitorização, 
vigilância e controlo.

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem contribuir para a recolha de dados 
sobre as unidades populacionais e a 
pressão atualmente exercida sobre os 
recursos haliêuticos e ajudar a estabelecer 
um quadro de governação de elevada 
qualidade, a fim de assegurar, em 
particular, medidas eficientes em matéria 
de monitorização, vigilância e controlo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A aquicultura deve contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 
alimentos numa base sustentável em toda a 
União, de forma a garantir a segurança 
alimentar a longo prazo para os cidadãos 
europeus e contribuir para satisfazer o 
aumento da procura mundial de alimentos 
de origem aquática.

(42) A aquicultura deve contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 
alimentos numa base sustentável em toda a 
União, de forma a garantir a segurança 
alimentar a longo prazo para os cidadãos 
europeus e contribuir para satisfazer o 
aumento da procura mundial de alimentos 
de origem aquática. A aquicultura não 
deve aumentar a pressão de pesca sobre 
as unidades populacionais selvagens e 
deve ser sujeita a uma avaliação de 
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impacto ambiental antes de se proceder a 
qualquer expansão.

Alteração19

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos, assim como:

a) A conservação, gestão e exploração
sustentáveis dos recursos biológicos 
marinhos;

Alteração20

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura
criam condições sustentáveis a longo 
prazo dos pontos de vista ambiental, 
económico e social e contribuem para a 
segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura
promovam a sustentabilidade ambiental a
longo prazo, o que é um pré-requisito para 
a estabilidade económica e social e
contribui para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam 
explorados de forma restabelecer e manter 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
tendo como objetivo atingir níveis capazes 
de produzir o rendimento máximo 
económico até 2020.

2-A. A política comum das pescas deve 
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contribuir para a obtenção e manutenção 
de uma boa situação ecológica até 2020, o 
mais tardar, em conformidade com os 
requisitos da Diretiva-Quadro 2008/56/CE 
(Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha»).

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

3. A política comum das pescas aplica a 
abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e da aquicultura para assegurar que 
os impactos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho são minimizados e 
que não revertem em prejuízo da sua 
integridade e funcionamento.

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União.

4. A política comum das pescas respeita 
plenamente a legislação ambiental da 
União, tal como estipulado no artigo 11.º 
do Tratado.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política comum das pescas 
contribui para a recolha de dados 
científicos sólidos e exaustivos.

Alteração22

Proposta de regulamento
Artigo 3 

Texto da Comissão Alteração

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

(-a) Garantir que, até 2015, as 
possibilidades de pesca são determinadas 
de acordo com os melhores pareceres 
científicos disponíveis e são fixadas em 
níveis que permitem restaurar e manter 
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todas as unidades populacionais das 
espécies exploradas em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável;
(-a-A) Assegurar que a gestão e 
exploração das unidades populacionais 
são efetuadas no quadro dos planos 
plurianuais elaborados para cada 
pescaria;

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais
são desembarcadas;

(a) Eliminar as capturas indesejadas
através do desenvolvimento e utilização de
artes seletivas e de outros meios, 
começando pelas unidades populacionais 
comerciais e, gradualmente, garantindo 
que as capturas de todos os peixes são 
desembarcadas, com exceção das espécies 
especificamente isentas e inventariadas
pela Comissão como sendo capazes de 
sobreviver à devolução ao mar;

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo;

(b) Criar e promover condições para
atividades de pesca eficientes, sustentáveis 
e com reduzido impacto no âmbito de um
setor das pescas economicamente viável e 
competitivo e no âmbito do qual o acesso 
aos recursos se alicerce em critérios 
equitativos e transparentes;

(c) Promover o desenvolvimento das
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

(c) Promover o desenvolvimento na União
de atividades aquícolas ecologicamente 
sustentáveis e ecossistémicas, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca;

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que vivem 
nas comunidades costeiras e que
dependem das atividades de pesca;

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

(e) Proteger os interesses dos 
consumidores, garantindo que a 
rotulagem seja clara, detalhada e precisa 
e salvaguardando a rastreabilidade dos 
produtos da pesca e da aquicultura ao 
longo da cadeia alimentar;

(f) Assegurar que a recolha e a gestão de 
dados são efetuadas de forma sistemática 
e harmonizada.

(f) Assegurar a recolha sistemática, 
atempada e harmonizada dos dados 
biológicos, técnicos e ambientais sólidos, 
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indispensáveis para a consecução dos 
objetivos da política comum das pescas;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Contribuir para a consecução e a 
manutenção do bom estado ambiental, em 
conformidade com o artigo 1.º, n.º 1, da 
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 (Diretiva-quadro 
«Estratégia Marinha»);

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Limitar o número e o tipo de navios 
de pesca autorizados a pescar, em 
conformidade com o objetivo de 
restabelecer e manter populações de 
espécies capturadas além de níveis de 
abundância suscetíveis de produzir o 
rendimento máximo sustentável, por 
forma a evitar a concentração da 
capacidade de pesca e reconhecer o 
potencial da pesca artesanal tendo em 
vista apoiar as comunidades costeiras e 
contribuir para alcançar um bom estado 
ecológico;

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Garantir a criação de reservas de 
pesca;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B). Promover a utilização de artes e 
práticas de pesca com baixo impacto 
ambiental.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

A política comum das pescas aplica os 
seguintes princípios da boa governação:

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Descentralização para os níveis 
nacional, regional e local das decisões 
necessárias para o cumprimento dos 
objetivos e orientações gerais definidas ao 
nível da União;

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de medidas conformes
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis;

(b) Estabelecimento de medidas que 
cumpram e sejam consentâneas e
conformes com os melhores pareceres 
científicos disponíveis, tendo em conta 
que a inexistência de informações 
científicas adequadas não deve ser 
aduzida como justificação para adiar ou 
não adotar medidas de conservação e 
gestão;

Justificação

Uma falha fundamental da PCP tem sido a fixação anual de TAC e quotas que 
frequentemente ultrapassaram bastante as recomendações científicas. A futura política tem 
de ser orientada pela ciência e o âmbito de interferência dos ministros tem de ser muito 
reduzido.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Redução dos custos administrativos; 

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Gestão adaptável em tempo real;

Alteração 32

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



PE480.515v04-00 20/95 AD\901491PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União.

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União, 
em particular com a legislação ambiental 
da União em vigor e acordos 
internacionais juridicamente vinculativos, 
garantindo ao mesmo tempo a coerência 
das políticas em prol do desenvolvimento;

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Transparência e acesso público às 
informações, em conformidade com a 
Convenção de Aarhus, de 25 de junho de 
1998, sobre o acesso à informação, a 
participação do público no processo de 
tomada de decisão e o acesso à justiça em 
matéria de ambiente, incluindo a 
dimensão externa;

Justificação

Confirmar um princípio há muito defendido pelo Parlamento Europeu.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Aplicação das avaliações de impacto 
ambiental e estratégico.

Justificação

Trata-se de princípios consagrados na legislação da UE que constituem parte integrante da 
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boa governação.

Alteração35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea f-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Descentralização e regionalização 
das decisões quotidianas necessárias para 
cumprir os objetivos e requisitos dos 
planos plurianuais;

Justificação

Apoiar o desejo generalizado de reduzir a microgestão a partir de Bruxelas.

Alteração36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea f-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(f-C) Paridade entre as dimensões interna 
e externa da PCP para que as normas e 
mecanismos de execução aplicadas a nível 
interno também o sejam a nível externo, 
quando for caso disso;

Justificação

As normas comuns devem ser aplicáveis à frota de pesca da UE, onde quer que os navios 
possam pescar.
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Alteração37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessões 6, 7, 8 e 11

Texto da Comissão Alteração

- «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma unidade 
populacional;

- «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas médias que 
pode ser indefinidamente obtida de uma 
unidade populacional e que permite o 
restabelecimento das populações para os 
níveis máximos de abundância permitidos 
pelas condições ecológicas atuais;

- «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem tal 
que não dê azo a que a falta de 
informações científicas adequadas sirva de 
justificação para protelar ou para não
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar as espécies-alvo, assim como as 
espécies associadas ou dependentes, as 
espécies não-alvo e o meio em que 
evoluem;

- «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: de acordo com a
definição estabelecida no artigo 6.º do 
Acordo da Nações Unidas de 1995 sobre 
populações de peixes, significa que
quando a informação científica é incerta, 
duvidosa ou inadequada, se impõe maior 
cautela e que a falta de informações 
científicas adequadas não pode servir de 
justificação para protelar ou para não
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar ou prevenir danos sobre as 
espécies-alvo, assim como as espécies 
associadas ou dependentes, as espécies 
não-alvo e o meio em que evoluem;

- «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que garanta que 
as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são elevadas e, ao mesmo 
tempo, assegure que os impactos diretos e 
indiretos das operações de pesca nos 
ecossistemas marinhos são reduzidos e não 
prejudicam o funcionamento, diversidade e 
integridade futuros desses ecossistemas;

- «abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas»: uma abordagem que tenha em 
conta todas as pressões exercidas sobre os 
recursos biológicos marinhos, que garanta 
que as vantagens decorrentes dos recursos 
aquáticos vivos são elevadas e, ao mesmo 
tempo, assegure que os impactos diretos e 
indiretos das operações de pesca nos 
ecossistemas marinhos são minimizados e, 
sempre que possível, eliminados e não 
prejudicam o funcionamento, diversidade e 
integridade futuros desses ecossistemas;

- "rendimento máximo económico": o 
nível de captura que representa o volume 
máximo que pode ser pescado de forma 
sustentável e que permite obter o maior 
rendimento possível;
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- «limite de capturas»: o limite quantitativo
dos desembarques de uma unidade 
populacional ou de um grupo de unidades 
populacionais num dado período;

- «limite de capturas»: o limite quantitativo
das capturas de uma unidade populacional 
ou de um grupo de unidades populacionais 
num dado período;

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

- "espécies capturadas": as espécies 
sujeitas a pressão/exploração da pesca, 
incluindo as espécies não desembarcadas 
mas capturadas a título acessório ou 
afetadas por uma pescaria;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "exploração sustentável": a exploração 
de uma população ou grupo de 
populações de um modo que permita o seu 
restabelecimento ou manutenção a níveis 
capazes de produzir o rendimento máximo 
sustentável e uma distribuição saudável 
da população por idade e tamanho sem 
provocar um impacto negativo nos 
ecossistemas marinhos;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

- «ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 

- «ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 
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de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas, por exemplo em relação
a um nível aceitável de risco biológico ou 
um nível desejado de rendimento;

de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas, por exemplo em relação
ao rendimento máximo sustentável ou à 
melhor aproximação representativa 
equivalente, refletindo também uma 
distribuição saudável da população por 
idade e tamanho; o índice de mortalidade 
por pesca que gere o rendimento máximo 
sustentável deve ser considerado uma 
norma mínima para os pontos de 
referência limite, em conformidade com o 
Acordo das Nações Unidas sobre 
populações de peixes de 1995;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 13

Texto da Comissão Alteração

- «salvaguarda»: uma medida de precaução 
destinada a proteger de um evento 
indesejável ou a impedir a sua ocorrência;

- «salvaguarda»: uma medida de precaução 
destinada a proteger ou a impedir que a
exploração de recursos biológicos 
marinhos exceda níveis sustentáveis, 
incluindo os pontos de referência de 
conservação, ou que tenha repercussões 
negativas no ecossistema marinho;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «medida de precaução»: uma medida 
que contempla o princípio da precaução 
referido no artigo 191.º, n.º2, primeiro 
parágrafo, do Tratado, e que compreende, 
entre outras: medidas de conservação, 
medidas técnicas e medidas relacionadas 
com a exploração sustentável das 
unidades populacionais e que, de acordo 
com a definição estabelecida no artigo 6.º 
do Acordo da Nações Unidas de 1995 
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sobre populações de peixes, significa que 
quando a informação científica é incerta, 
duvidosa ou inadequada, se impõe maior 
cautela e que a falta de informação 
científica adequada não pode servir de 
justificação para protelar ou para não 
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar as espécies-alvo, assim como as 
espécies associadas ou dependentes, as 
espécies não-alvo e o meio em que 
evoluem;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 14

Texto da Comissão Alteração

- «medidas técnicas»: as medidas que 
regulamentam a composição, por espécies 
e por tamanhos, das capturas e os impactos
nas componentes dos ecossistemas 
resultantes das atividades de pesca, 
estabelecendo condições para a utilização e 
estrutura das artes de pesca e restrições do 
acesso às zonas de pesca;

- «medidas técnicas»: as medidas que 
regulamentam a composição, por espécies 
e por tamanhos, das capturas e os impactos 
nas componentes dos ecossistemas ou no 
funcionamento dos ecossistemas
resultantes das atividades de pesca, 
estabelecendo condições para a utilização e 
estrutura das artes de pesca e restrições do 
acesso às zonas de pesca;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- "reserva de pesca": um espaço 
geográfico claramente definido nas águas 
costeiras territoriais de um 
Estado-Membro em que são proibidas 
todas as atividades de pesca;

Alteração 45
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 19

Texto da Comissão Alteração

- «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

- «capacidade de pesca»: a capacidade de 
um navio de capturar peixe; Os 
indicadores que podem ser utilizados para 
quantificar se a capacidade de pesca são 
as características do navio, incluindo a
arqueação de um navio em GT (arqueação 
bruta) e a sua potência em kW
(quilowatts), como definidas nos artigos 4.º 
e 5.º do Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho, as artes e técnicas de pesca, a 
técnica que emprega e o número de dias 
dedicados à pesca;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 32

Texto da Comissão Alteração

- «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a recursos ou águas desse Estado em troca 
de uma compensação financeira da União.

- «acordos de pesca sustentável»: os 
acordos internacionais celebrados com um 
Estado terceiro para efeitos de obter acesso 
a recursos ou águas desse Estado, tendo em
vista explorar de forma sustentável uma 
parte do excedente de recursos biológicos 
marinhos, em troca de uma compensação 
financeira da União que irá apoiar o setor 
da pesca local, com particular ênfase na 
recolha de dados científicos, na 
monitorização e controlo;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «habitats essenciais para peixes»: os 
habitats marinhos frágeis e vitais que 
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precisam de ser protegidos devido ao seu 
papel na satisfação das necessidades 
ecológicas e biológicas das espécies de 
peixes, nomeadamente as zonas de 
desova, de reprodução e de alimentação;

Justificação

Cf. alteração ao artigo 8º.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «gestão sustentável»: a utilização de um 
recurso, de forma a que a capacidade de 
resposta do recurso marinho às 
modificações de origem antropogénica 
não seja comprometida, permitindo, 
simultaneamente, a utilização sustentável 
dos bens e serviços marinhos pelas 
gerações presentes e futuras;

Justificação

Estabelece o princípio da gestão sustentável.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «tamanho de referência de 
conservação»: as dimensões especificadas 
para os recursos biológicos marinhos 
capturados através da pesca e todas as 
dimensões e tamanhos determinados pela 
legislação comunitária vigente, incluindo 
os enumerados no artigo 15.º e no anexo 
III do Regulamento (CE) n.º 1967/2006;
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 32-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «pesca de baixo impacto»: a utilização 
de técnicas de pesca seletivas, com um 
impacto prejudicial mínimo nos 
ecossistemas marinhos e com baixas 
emissões de combustível;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 32-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «pesca seletiva»: a capacidade de um 
método ou de uma arte de pesca visar e 
capturar organismos por tamanho e por 
espécie durante a operação de pesca 
permitindo evitar ou libertar não-alvos 
incólumes;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente, sem prejuízo dos regimes 
aplicáveis aos navios de pesca da União 
que arvorem pavilhão de outros Estados-
Membros a título das relações de 

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente e a dar acesso prioritário à 
pesca artesanal com baixo impacto 
ambiental e elevado valor acrescentado 
cultural e económico para as 



AD\901491PT.doc 29/95 PE480.515v04-00

PT

vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros
Estados-Membros em que são exercidas
atividades de pesca e as espécies em causa.
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número.

comunidades costeiras, sem prejuízo dos 
regimes aplicáveis aos navios de pesca da 
União que arvorem pavilhão de outros
Estados-Membros a título das relações de 
vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros
Estados-Membros em que são exercidas
atividades de pesca e as espécies em causa.
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em zonas protegidas pela União ou 
pelos Estados-Membros, incluindo, entre 
outras, zonas de conservação nos termos 
da Diretiva 92/43/CEE, zonas de proteção 
especial nos termos da Diretiva 
2009/147/CEE e as zonas designadas no 
âmbito das convenções marítimas 
regionais, a pesca deve ser proibida, a 
menos que possa ser demonstrado, através 
de uma avaliação prévia, que 
determinadas atividades de pesca não são 
prejudiciais para a conservação do sítio 
em causa e somente após a adoção, pelo 
Estado-Membro ou as instituições da 
União sob cuja jurisdição se encontra 
protegido, de um plano de gestão que 
estipule as atividades de pesca permitidas;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros poderão adotar 
medidas especiais de conservação em 
áreas devidamente identificadas incluídas 
nas zonas definidas nos números 2 e 3, de 
forma a preservar os recursos biológicos 
marinhos dos impactos negativos de 
certas atividades de pesca. Os Estados-
Membros informam a Comissão das 
restrições estabelecidas nos termos do 
presente número.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos podem 
contemplar:

As medidas em matéria de conservação, 
gestão sustentável e exploração dos 
recursos biológicos marinhos devem 
incluir parte ou a totalidade do seguinte:

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais;

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais;

(b-A) A adoção de medidas destinadas a 
contribuir para um bom estado ambiental, 
o mais tardar até 2020, tal como previsto 
na Diretiva 2008/56/CE;
(b-B) A adoção de medidas que 
contribuam para que os Estados-
Membros implementem a Diretiva 
92/43/CEE e a Diretiva 2009/147/CE;
(b-C) A criação de reservas marinhas e de 
pesca;

(c) A adoção de medidas destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis;

(c) A adoção de medidas destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca e /ou a quantidade de artes de 
pesca utilizadas às possibilidades de pesca 
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disponíveis;

(c-A) A adoção de medidas destinadas a 
restringir ou condicionar o exercício de 
certas atividades de pesca;

(d) A criação de incentivos,
inclusivamente de caráter económico, 
para a promoção de uma pesca mais 
selectiva ou de pouco impacto;

d) d) A criação de incentivos, incluindo os 
de natureza económica e na forma de 
acesso às oportunidades de pesca, para a 
promoção de uma pesca mais selectiva ou 
de pouco impacto, de métodos de pesca 
ambientalmente mais sustentáveis, ou 
para incentivar o cumprimento dos 
requisitos regulamentares;

(e) A fixação de possibilidades de pesca; (e) A fixação de possibilidades de pesca;

(e-A) O estabelecimento de tamanhos de 
referência de conservação;

(f) A adoção de medidas técnicas em 
conformidade com o artigo 14.º;

(f) A adoção de medidas técnicas em 
conformidade com o artigo 14.º;

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas;

g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as capturas
e de medidas para evitar e reduzir as 
capturas acessórias e a eliminação das 
devoluções;

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto 
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas.

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto 
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas.

(h-A) A fixação de objetivos e a promoção 
de medidas destinadas a melhorar o 
ambiente marinho e a aumentar a saúde 
das unidades populacionais.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A imposição de obrigações 
relativamente à recolha de dados, 
inclusive a recolha de dados sobre o 
estado dos recursos biológicos marinhos e 
do ecossistema marinho e os respetivos 
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impactos da pesca e da aquicultura;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea h) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) Outras medidas adequadas propostas 
por um Estado-Membro e aprovadas pela 
Comissão.

Justificação

Garantia de flexibilidade.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não atingir os 
resultados pretendidos pelas medidas 
introduzidas em conformidade com o 
presente artigo, tal resultará na suspensão 
da assistência financeira que lhe é 
concedida ao abrigo da política comum 
das pescas. Estas medidas devem ser 
proporcionais à natureza, dimensão, 
duração e reiteração do incumprimento.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7°-A
Criação de reservas de pesca

1. Para garantir a inversão da tendência 



AD\901491PT.doc 33/95 PE480.515v04-00

PT

de desaparecimento das unidades 
populacionais de peixe, para aumentar a 
produtividade pesqueira no mar, para 
preservar, manter e gerir as populações de 
peixes, bem como para proteger os 
recursos aquáticos e marinhos, e no 
quadro de uma abordagem de precaução, 
os Estados-Membros estabelecem uma 
rede coerente de reservas haliêuticas, 
inclusive de habitats essenciais para 
peixes e, em especial, de zonas de desova, 
de reprodução e de alimentação das 
populações de peixes;
2. No prazo de um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros identificam e designam 
os locais necessários ao estabelecimento 
da rede coerente de reservas de pesca 
referida no n.º 1 nas águas sujeitas à sua 
soberania e à jurisdição e que 
representem, pelo menos, 20 % das águas 
territoriais costeiras de cada Estado-
Membro, devendo informar a Comissão 
acerca desses locais.
Com base na informação científica 
pertinente, os Estados-Membros podem 
ampliar as zonas designadas existentes ou 
designar reservas de pesca adicionais nas 
suas águas territoriais após 1 de janeiro 
de 2016.
4. As medidas e decisões referidas nos n.ºs 
2 e 3 são comunicadas à Comissão, 
conjuntamente com as razões científicas, 
técnicas, sociais e jurídicas subjacentes à 
sua adoção e tornadas públicas;
5. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa decidem se as 
reservas de pesca designadas nos termos 
dos números 1-3 são rodeadas por uma 
zona, ou zonas, em que as atividades de 
pesca são restritas e definem, após terem 
notificado a Comissão, que artes de pesca 
podem ser utilizadas nestas zonas e quais 
as medidas de gestão e as normas técnicas 
apropriadas que aí devem ser aplicadas, 
que não podem ser menos rigorosas do 
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que a legislação da União. Esta 
informação será pública.
6. Se os navios de pesca estiverem em 
trânsito numa reserva de pesca, todas as 
artes transportadas a bordo utilizadas 
para a pesca têm de estar amarradas e 
arrumadas durante o trânsito, em 
particular:
- as redes, os pesos e artes semelhantes 
devem estar separados das portas de 
arrasto, bem como dos respetivos lastros e 
cabos de arrasto e de alagem;
- as redes que se encontram no convés ou 
por cima dele devem estar amarradas e 
arrumadas de forma segura;
- os palangres devem estar arrumados em 
conveses inferiores.
7. Caso existam provas de deslocação, um 
ano após o estabelecimento de uma 
reserva de pesca ou da rede de reservas de 
peixe, o Estado-Membro pertinente toma 
medidas para garantir que os objetivos 
das reservas de pesca previstos no n.º 1 
foram cumpridos, bem como para 
salvaguardar e garantir o impacto positivo 
das reservas de pesca em áreas fora da 
zona de proibição de capturas, e informa 
a Comissão acerca dessas medidas. Esta 
informação será pública;
8. Se a Comissão considerar que as 
reservas de pesca designadas não são 
suficientes para garantir um elevado nível 
de proteção das unidades populacionais 
de peixe e dos ecossistemas biológicos 
marinhos, deve adotar medidas adicionais 
para esse fim, através de atos delegados 
adotados nos termos do artigo 55.º.
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Alteração60

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas devem contemplar, 
total ou parcialmente, os seguintes 
aspetos:

(a) As malhagens e regras relativas à 
utilização de artes de pesca;

(a) As malhagens e regras relativas à 
utilização de artes de pesca ou dispositivos 
adicionais;

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

i) alterações ou dispositivos adicionais para 
aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,

i) alterações ou dispositivos adicionais para 
aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,

ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de espécies 
em perigo, ameaçadas e protegidas;

ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de espécies 
em perigo, ameaçadas e protegidas;

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca em certas 
zonas ou períodos;

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca, tipos de 
equipamento técnico ou tipos de navio em 
certas zonas ou períodos;

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos;

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos;

(d-A) Medidas destinadas a a reduzir e, se 
possível, eliminar as capturas acessórias, 
e a proteger a zona bentónica e os fundos 
marinhos;

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger uma agregação 
temporária de um recurso marinho 
vulnerável;

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger uma agregação 
temporária de um recurso marinho 
vulnerável;

(f) Medidas específicas destinadas a 
reduzir o impacto das atividades de pesca 
nos ecossistemas marinhos e nas espécies 
não-alvo;

(f) Medidas específicas destinadas a 
reduzir o impacto das atividades de pesca 
nos ecossistemas marinhos e nas espécies 
não-alvo e a reduzir a devolução de artes 
de pesca, o lixo associado à 
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transformação básica do pescado e outras 
formas de poluição;

(g) Outras medidas técnicas destinadas a 
proteger a biodiversidade marinha.

(g) Outras medidas técnicas destinadas a 
proteger a biodiversidade marinha e os 
ecossistemas marinhos.

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura que as medidas 
mencionadas no primeiro parágrafo 
sejam adotadas em tempo útil. Se as 
medidas se atrasarem indevidamente ou 
não contribuírem de forma suficiente 
para a conservação dos recursos 
biológicos marinhos ou dos ecossistemas 
marinhos, adotará essas medidas 
mediante atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 55.º.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não atingir os 
resultados pretendidos pelas medidas 
introduzidas em conformidade com o 
presente artigo, tal resultará na 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira que lhe é concedida ao abrigo 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.
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Alteração63

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem 
medidas de conservação destinadas a
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

1. O Parlamento Europeu e o Conselho,
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, adotam, com caráter 
prioritário e o mais tardar no prazo de 
cinco anos a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento, planos 
plurianuais para todas as espécies 
capturadas, que preveem medidas de 
conservação e outros meios para atingir os 
objetivos da política comum das pescas, 
em particular, para manter ou restabelecer 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

1-A.  A partir da data de apresentação de 
um plano plurianual pela Comissão, e 
enquanto se aguarda a sua eventual 
adoção, não serão concedidos quaisquer 
aumentos das possibilidades de pesca para 
as pescarias em causa.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Quando, não obstante as medidas 
específicas para conseguir a recuperação 
das unidades populacionais, o objetivo de 
restabelecer e manter as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 não puder ser 
atingido para uma ou mais das unidades 
populacionais:



PE480.515v04-00 38/95 AD\901491PT.doc

PT

(a) Em razão da falta de dados, poderão 
ser adotados indicadores de substituição 
em conformidade com a Decisão 
2010/477/UE da Comissão, de 1 de 
setembro de 2010, relativa aos critérios e 
às normas metodológicas de avaliação do 
bom estado ambiental das águas 
marinhas para a Diretiva 2008/56/CE, e a 
mortalidade por pesca será ainda mais 
reduzida a título de precaução. Os 
Estados-Membros e a Comissão avaliarão 
e abordarão os obstáculos à investigação 
e ao conhecimento a fim de assegurar que 
as informações adicionais sejam 
disponibilizadas com a maior celeridade.
(b) Em razão da grave depauperação da 
unidade populacional, serão introduzidas 
medidas de gestão adicionais no âmbito 
dos planos plurianuais, incluindo, entre 
outras, uma redução adicional da 
mortalidade por pesca, zonas encerradas e 
períodos de defeso, a fim de restabelecer e 
manter as unidades populacionais acima 
de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável o mais 
rapidamente possível em termos 
biológicos e, o mais tardar, até 2020;
(c) Em razão da natureza mista das 
pescarias, a gestão orientar-se-á pelos 
pareceres científicos relativos às espécies 
principais mais vulneráveis em função da 
biomassa da população reprodutora, da 
sua distribuição por idade e tamanho e de 
outros descritores pertinentes.

Alteração65

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alíneas b-A) e b-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas destinadas a assegurar 
uma recolha de dados adequada para 
permitir avaliações científicas precisas 
das unidades populacionais das espécies 
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capturadas;
(b-B) Medidas destinadas a restabelecer e 
manter o bom estado ambiental, em 
conformidade com a Diretiva 2008/56/CE.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias
pesca e o meio marinho em geral.
3-A. No caso das pescarias mistas, devem 
ser tidos particularmente em conta os 
pareceres científicos relativos às espécies 
mais vulneráveis. 

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza, não devendo a 
falta de dados científicos adequados ser 



PE480.515v04-00 40/95 AD\901491PT.doc

PT

utilizada como justificação para adiar a 
introdução de medidas de conservação 
que possam ser necessárias para cumprir 
os objetivos da política comum das pescas.

4-A. Na ausência de dados, poderão ser 
adotados, de uma forma cientificamente 
válida, indicadores de substituição em 
conformidade com a Decisão 
2010/477/UE.
4-B. Os planos plurianuais devem ser 
revistos de três em três anos, em consulta 
com as partes interessadas, com vista a 
avaliar os progressos alcançados no 
sentido da consecução dos respetivos 
objetivos.
4-C. Se houver dúvidas justificadas
quanto à falta de progressos no 
cumprimento dos objetivos, a Comissão 
deve ter poderes para adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 55.º, 
introduzindo as medidas técnicas e de 
conservação que forem necessárias.
4-D.  Se a responsabilidade pela não 
obtenção de progressos no cumprimento 
dos objetivos de um plano plurianual 
puder ser imputada a um ou mais 
Estados-Membros, a Comissão terá 
poderes para suspender a assistência 
financeira a estes Estados-Membros.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. No período anterior à adoção ou 
renovação dos planos plurianuais todas as 
partes devem cumprir os objetivos e 
princípios constantes deste artigo e do 
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artigo 10.º.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015. 

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
e, se biologicamente possível, acima de 
níveis que possam produzir o rendimento 
económico máximo até 2020;
1-A. Os totais admissíveis de capturas e as 
quotas de qualquer espécie em qualquer 
ano ou parte dele não devem ultrapassar 
um nível necessário para atingir o 
objetivo referido no n º 1.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os planos plurianuais visam a 
eliminação das capturas indesejadas e 
não autorizadas de unidades 
populacionais comerciais e não 
comerciais.
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Alteração71

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável, os planos plurianuais preveem 
medidas de precaução que asseguram um 
grau comparável de conservação das 
unidades populacionais em causa.

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca
coerente com o n.º 1, os planos plurianuais 
preveem medidas de precaução que
assegurem um grau comparável de 
conservação das unidades populacionais 
em causa e fixam como objetivo a data 
mais cedo que for biologicamente possível 
para conseguir ter as unidades 
populacionais a níveis acima do 
rendimento máximo sustentável.

2-A. Os planos plurianuais terão 
plenamente em conta os requisitos 
legislativos destinados a manter e 
recuperar o ecossistema marinho.

Alteração72

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c) à alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

(c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

i) taxas de mortalidade por pesca e/ou i) taxas de mortalidade por pesca e
ii) biomassa da população reprodutora e ii) biomassa da população reprodutora, 

ii-A) distribuição por idade e por 
tamanho; bem como

iii) estabilidade das capturas; iii) estabilidade das capturas;

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(e) Medidas técnicas, incluindo medidas 
relativas à eliminação das capturas 
indesejadas;

(e) Medidas técnicas, incluindo medidas 
relativas à eliminação das capturas 
indesejadas;

(e-A) Medidas destinadas a proteger as 
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espécies enumeradas nos anexos II e IV 
das Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE 
do impacto da pesca;

(f) Indicadores quantificáveis para a 
monitorização e avaliação periódicas do 
progresso alcançado na consecução das 
metas do plano plurianual;

(f) Indicadores quantificáveis para a 
monitorização e avaliação periódicas do 
progresso alcançado na consecução das 
metas do plano plurianual;

(g) Medidas e objetivos específicos para a 
parte do ciclo de vida em água doce das 
espécies anádromas e catádromas;

(g) Medidas e objetivos específicos para a 
parte do ciclo de vida em água doce das 
espécies anádromas e catádromas;

(g-A) Metas referentes a outros recursos 
aquáticos vivos e à manutenção ou 
melhoria do estado de conservação dos 
ecossistemas marinhos;

(h) A redução ao mínimo dos impactos da 
pesca no ecossistema;

(h) A redução ao mínimo dos impactos da 
pesca no ecossistema;

(i) Salvaguardas e critérios de ativação 
dessas salvaguardas;

(i) Salvaguardas e critérios de ativação 
dessas salvaguardas e comunicação anual 
sobre a sua ativação, fornecendo 
pormenores sobre as medidas de 
precaução que foram tomadas e uma 
avaliação da sua eficácia;

(i-A) Medidas destinadas a restaurar e 
manter o funcionamento das cadeias 
alimentares afetadas adversamente pelas 
atividades de pesca;
(i-B) Uma avaliação da capacidade das 
frotas e do impacto ambiental das 
atividades de pesca, incluindo quaisquer 
consequências para a biodiversidade e o 
ambiente marinho e - se essa avaliação 
revelar um impacto adverso - um plano 
para enfrentar esse impacto negativo e 
minimizar os seus efeitos;

(j) Quaisquer outras medidas adequadas 
para a realização dos objetivos dos planos 
plurianuais.

(j) Quaisquer outras medidas adequadas 
para a realização dos objetivos dos planos 
plurianuais;
(j-A) Procedimentos de sanção por 
incumprimento que sejam proporcionais, 
dissuasores e eficazes.
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Alteração73

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a) Em conformidade com o artigo 4.º, alínea 
b), os objetivos quantificáveis referidos no 
n.º 1, alínea c), do presente artigo terão 
como base e respeitarão os melhores 
pareceres científicos disponíveis ou, na 
falta deles, terão como base o princípio da 
precaução e permanecerão dentro dos 
limites que - com base numa abordagem 
cientificamente válida - se possa 
considerar que asseguram a consecução e 
manutenção das unidades populacionais 
acima de níveis capazes de produzir o 
RMS em conformidade com o artigo 10.º, 
n.º 1.

Justificação

A alteração foi elaborada com a assistência do serviço jurídico do Parlamento. Destina-se a 
assegurar que os planos plurianuais oferecem a base para cumprir os objetivos do presente 
regulamento e que os requisitos que impõem não podem ser alterados, exceto num grau 
marginal, pelo Conselho quando ele efetuar a sua reunião anual para fixar os TAC e as 
quotas.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.ºs 1 e 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

1. Nas zonas especiais de conservação, na 
aceção do artigo 6.º da Diretiva 92/43/CEE 
do Conselho, do artigo 4.º da Diretiva 
2009/147/CE e do artigo 13.º, n.º 4, da 
Diretiva 2008/56/CE, as atividades de 
pesca dos Estados-Membros são 
conduzidas de forma a atenuar o seu 
impacto nessas zonas.

1. Nas zonas especiais de conservação, na 
aceção do artigo 6.º da Diretiva 92/43/CEE 
do Conselho, do artigo 4.º da Diretiva 
2009/147/CE e do artigo 13.º, n.º 4, da 
Diretiva 2008/56/CE, as atividades de 
pesca dos Estados-Membros são 
conduzidas de forma a evitar a degradação 
dos habitats naturais e a perturbação 
significativa das espécies que motivaram a 
designação dessas zonas, com o objetivo 
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de alcançar um estado de conservação 
favorável.

1-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas não discriminatórias para 
cumprir o disposto no n.º 1 e têm de 
notificar a Comissão, os outros Estados-
Membros e o Conselho Consultivo 
Regional antes da entrada em vigor 
dessas medidas.
1-B. Todas as medidas tomadas pela 
União e pelos Estados-Membros ao abrigo 
da política comum das pescas devem 
respeitar plenamente a Convenção de 
Aarhus sobre o acesso à informação.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar medidas 
relacionadas com a pesca destinadas a 
atenuar o impacto das atividades de pesca 
nas zonas especiais de conservação.

2. Sem prejuízo do direito de um Estado-
Membro garantir a aplicação das 
Diretivas 1992/43/CEE, 2009/147/CE e 
2008/56/CE, e nos casos em que os 
Estados-Membros não tomem as medidas 
necessárias nos termos do n.º 1, a
Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, a fim de especificar medidas 
destinadas a evitar o impacto das 
atividades da pesca nas zonas protegidas 
referidas no artigo 12.º, n.º 1, incluindo 
no caso de o Estado-Membro responsável 
não comunicar as medidas nos termos dos 
n.ºs 1 e 1-A e em caso da existência de 
provas de degradação ou mau estado de 
conservação persistente do local em 
resultado das atividades de pesca.

Justificação

Serão dados poderes à Comissão para tomar medidas em caso de ausência de medidas dos 
Estados-Membros e de haver um parecer fundamentado da Comissão identificando a ameaça 
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de degradação do estado de conservação do local. Isto está em conformidade com outras 
sugestões feitas na proposta da Comissão, como a relativa ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração76

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se houver provas da existência de uma 
ameaça grave para a conservação dos 
recursos marinhos biológicos ou para o 
ecossistema marinho, que requeira uma 
ação imediata, a Comissão pode, mediante 
pedido fundamentado de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa,
adotar medidas temporárias para atenuar
essa ameaça.

1. Se houver provas da existência de uma 
ameaça grave para a conservação dos 
recursos marinhos biológicos ou para o 
ecossistema marinho, que requeira uma 
ação imediata, a Comissão, mediante 
pedido fundamentado de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa,
adota atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, estabelecendo medidas 
temporárias para eliminar essa ameaça.
Essas medidas produzem efeitos 
imediatos.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas referidas no n.º 1 terão a 
duração mínima necessária e, em 
qualquer caso, não podem durar mais do 
que seis meses. Se a ameaça grave 
persistir, a Comissão pode - após consulta 
das partes interessadas - renovar as 
mesmas por períodos sucessivos não 
superiores a seis meses.

Justificação

Destina-se a clarificar o significado de “temporário”.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Sem prejuízo do disposto no n.º 2-A, 
se uma ameaça grave persistente aos 
recursos biológicos marinhos tornar 
necessário tomar medidas permanentes, a 
Comissão adota atos de execução 
definindo essas medidas permanentes.
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento de exame a que 
se refere o artigo 56.º.

Justificação

Clarifica o procedimento no caso de persistir uma ameaça grave.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13°.-A
Medidas de emergência dos Estados-

Membros
1. Se houver provas da existência de uma 
ameaça grave e imprevista para a 
conservação dos recursos aquáticos vivos 
ou para o ecossistema marinho, resultante 
de atividades de pesca nas águas sob a 
soberania ou jurisdição de um Estado-
Membro e de que qualquer atraso 
indevido possa causar prejuízos 
dificilmente reparáveis, esse Estado-
Membro pode adotar medidas de 
emergência por um período máximo de 
três meses.
2. Os Estados-Membros que pretendam 
adotar medidas de emergência devem 
notificar previamente a Comissão, os 
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outros Estados-Membros e os conselhos 
consultivos regionais envolvidos, 
enviando-lhes o projeto das referidas 
medidas, acompanhado de uma nota 
justificativa.
3. Os Estados-Membros e os conselhos 
consultivos regionais envolvidos podem 
apresentar observações escritas à 
Comissão no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data da notificação. A Comissão 
adota atos de execução que confirmam, 
anulam ou alteram a medida. Esses atos 
de execução são adotados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 56.º.
Por imperativos de urgência devidamente 
justificados relativos a uma ameaça grave 
e imprevista para a conservação dos 
recursos aquáticos vivos ou para o 
ecossistema marinho resultante de 
atividades de pesca, a Comissão adota 
atos de execução imediatamente 
aplicáveis pelo procedimento a que se 
refere o artigo 56.º, n.º 2.
4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011, em 
conjugação com o artigo 5.º do mesmo 
regulamento.

Justificação

Enquanto o artigo 13.º, n.º 1, confere poderes à Comissão, este artigo confere aos Estados-
Membros os poderes necessários para tomarem medidas de emergência. O texto repõe o 
artigo 8.º do antigo regulamento relativo à PCP, ligeiramente alterado em conformidade com 
as recomendações do Serviço Jurídico do PE.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São estabelecidos quadros de medidas 
técnicas para assegurar a proteção dos 

São estabelecidos quadros de medidas 
técnicas para assegurar, nas águas da UE e 
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recursos biológicos marinhos e a redução 
do impacto das atividades de pesca nas 
unidades populacionais e nos ecossistemas 
marinhos. Tais quadros de medidas 
técnicas:

para os navios da UE que operam fora 
delas, a proteção dos recursos biológicos 
marinhos e a redução do impacto das 
atividades de pesca nas unidades 
populacionais e nos ecossistemas 
marinhos. Tais quadros de medidas 
técnicas:

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reduzem as capturas de organismos 
marinhos indesejados;

(c) Reduzem ao mínimo e, se possível, 
eliminam as capturas indesejadas de 
organismos marinhos, de espécies 
protegidas e vulneráveis e de aves 
marinhas;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Atenuam o impacto das artes de pesca 
no ecossistema e no ambiente, 
especialmente no respeitante à proteção de 
unidades populacionais e habitats 
biologicamente sensíveis.

(d) Minimizam o impacto dos 
equipamentos técnicos, incluindo das artes 
de pesca, no ecossistema e no ambiente, 
especialmente no respeitante à proteção de 
unidades populacionais e habitats 
biologicamente sensíveis, em particular, 
nos fundos marinhos.

Justificação

Os fundos marinhos possuem uma enorme riqueza em biodiversidade mas também são 
extremamente vulneráveis aos danos causados por algumas práticas de pesca.
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Alteração83

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d-A)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Contribuir para a consecução, até 
2020, dum bom estado ambiental, tal 
como previsto na Diretiva 2008/56/CE.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não concretizar os 
resultados pretendidos pelas medidas 
estabelecidas em conformidade com o 
presente artigo, tal provocará a 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira da União a estes Estados-
Membros ao abrigo da política comum 
das pescas.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas das unidades 
populacionais sujeitas a limites de captura 
abaixo indicadas, efetuadas durante
atividades de pesca realizadas nas águas da 
União, ou por navios de pesca da União 
fora das águas da União, são aladas e 
mantidas a bordo dos navios de pesca, e 
são registadas e desembarcadas, exceto se 
forem utilizadas como isco vivo, em 
conformidade com o seguinte calendário:

1. Todas as capturas das espécies 
exploradas efetuadas durante atividades de 
pesca realizadas nas águas da União, ou 
por navios de pesca da União fora das 
águas da União, são aladas e mantidas a 
bordo dos navios de pesca, e são registadas 
e desembarcadas em portos da UE ou 
portos designados de países terceiros,
exceto se forem utilizadas como isco vivo, 
em conformidade com requisitos a 



AD\901491PT.doc 51/95 PE480.515v04-00

PT

especificar nos planos plurianuais ou, 
caso estes não existam, com o seguinte 
calendário:

(a) O mais tardar a partir de 1 janeiro 2014: (a) O mais tardar a partir de 1 janeiro 2014:
unidades populacionais do Mar do Norte 
e do Mar Báltico;

- sarda, arenque, carapau, verdinho, 
pimpim, biqueirão, argentinas, sardinelas, 
capelim,
- atum-rabilho, espadarte, atum-voador, 
atum-patudo, outros espadins e veleiros;
(b) O mais tardar a partir de 1 janeiro 2015:
bacalhau, pescada, linguado;

(b) O mais tardar a partir de 1 janeiro 2015:
unidades populacionais do Atlântico e 
espécies de profundidade;

(c) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2016: arinca, badejo, areeiro, tamboril, 
solha, maruca, escamudo, juliana, solha-
limão, pregado, rodovalho, maruca-azul, 
peixe-espada-preto, lagartixa-da-rocha, 
olho-de-vidro-laranja, alabote-da-
gronelândia, bolota, cantarilhos e
unidades populacionais demersais do 
Mediterrâneo.

(c) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2016: unidades populacionais do 
Mediterrâneo e todas as outras unidades 
populacionais.

1-A.  Os navios de pesca da União devem 
manter um registo de todas as espécies 
capturadas a partir de 1 de janeiro de 
2014 e desembarcadas ou devolvidas ao 
mar. Este registo deve ser transmitido aos 
Estados-Membros e disponibilizado ao 
público.
1-B. Todas as espécies capturadas nas 
águas da União, ou por navios da União 
fora das águas da União, devem, a partir 
de 1 de janeiro de 2016, ser 
desembarcadas nos portos da União ou 
em portos de países terceiros designados, 
salvo no caso de ser prevista uma 
disposição específica para a sua 
devolução nos planos plurianuais ou num 
registo que deve ser mantido e publicado 
pela Comissão.
1-C. Em caso de infração aos requisitos 
estabelecidos no n.º 1, alíneas a), b) e c), 
os Estados-Membros suspendem a 
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atribuição de possibilidades de pesca ao 
navio em questão por um período máximo 
de três anos.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos plurianuais de pescas que 
capturem as espécies enumeradas no n.º 1 
devem incluir medidas técnicas exaustivas 
e outras destinadas a eliminar as capturas 
de pescado não-alvo de tamanho inferior 
ao regulamentar e de espécies indesejadas 
e/ou não autorizadas.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. São fixados, para as unidades 
populacionais referidas no n.º 1, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, 
baseados nos melhores pareceres 
científicos disponíveis. As capturas dessas
unidades populacionais de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação só podem ser vendidas
para transformação em farinha de peixe ou 
em alimentos para animais.

2. São fixados, para as unidades 
populacionais referidas no n.º 1, até à data 
de desembarque obrigatório de todas as 
capturas, tamanhos mínimos de referência 
de conservação, baseados nos melhores 
pareceres científicos disponíveis. É 
proibida a venda ou fornecimento de
unidades populacionais de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação, exceto a distribuidores 
devidamente autorizados e exclusivamente
para transformação em farinha e óleo de 
peixe comercial ou em alimentos para 
animais. Os Estados-Membros devem 
adotar medidas para fazer cumprir essas 
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exigências e prever sanções que sejam 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As normas de comercialização 
aplicáveis às capturas que excedem as 
possibilidades de pesca fixadas são 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 27.º do [regulamento que estabelece 
uma organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

3. As normas de comercialização 
aplicáveis às capturas que excedem as 
possibilidades de pesca fixadas e que 
ficam abaixo do tamanho mínimo de 
referência de conservação são 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 27.º do [regulamento que estabelece 
uma organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As receitas da venda referida no n.º 2 
revertem para as autoridades de gestão 
das pescas e são usadas para fins de 
atividades de investigação, controlo e 
execução.

Alteração90

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que os 4. Os Estados-Membros asseguram que os 
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navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão dispõem do equipamento 
necessário para fornecer uma 
documentação completa de todas as 
atividades de pesca e de transformação, 
com vista ao controlo do cumprimento da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas.

navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão dispõem do equipamento 
necessário para fornecer uma 
documentação completa de todas as 
atividades de pesca e de transformação, 
com vista ao controlo do cumprimento da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas. Os Estados-Membros devem 
fazer registos de todas as capturas e 
disponibilizá-los ao público.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Na atribuição de possibilidades de 
pesca em conformidade com o artigo 29.º, 
os Estados-Membros dão incentivos aos 
navios de pesca para utilizarem artes 
seletivas e reduzirem as capturas 
indesejadas.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

-1. O Conselho - atuando com base numa 
proposta da Comissão nos termos do 
artigo 43.º, n.º 3 do TFUE - decide acerca 
das possibilidades de pesca e da respetiva 
atribuição entre os Estados-Membros. A 
proposta da Comissão e a decisão do 
Conselho devem respeitar plenamente o 
disposto no artigo 4.º, alínea b).
Essas possibilidades de pesca não podem 
prever capturas de quaisquer espécies que 
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ultrapassem num ano ou parte dele o 
nível necessário para alcançar o objetivo 
fixado no artigo 10.º, n.º 1.

1. As possibilidades de pesca atribuídas aos 
Estados-Membros asseguram a cada um 
deles a estabilidade relativa das atividades 
de pesca para cada unidade populacional 
ou pescaria. Os interesses de cada Estado-
Membro são tidos em conta sempre que 
sejam concedidas novas possibilidades de 
pesca.

1. As possibilidades de pesca atribuídas aos 
Estados-Membros asseguram a cada um 
deles a estabilidade relativa das atividades 
de pesca para cada unidade populacional 
ou pescaria. Os interesses de cada Estado-
Membro são tidos em conta sempre que 
sejam concedidas novas possibilidades de 
pesca no contexto da realização do 
objetivo definido nos artigos 2.º e 3.º e 
aplicando os princípios de boa 
governação referidos no artigo 4.º.

2. Pode ser constituída uma reserva de 
possibilidades de pesca de capturas 
acessórias no âmbito das possibilidades de 
pesca totais.

2. Pode ser constituída uma reserva de 
possibilidades de pesca de capturas 
acessórias no âmbito das possibilidades de 
pesca totais.

3. As possibilidades de pesca cumprem as 
metas quantificáveis, os prazos e as 
margens estabelecidos em conformidade 
com os artigos 9.º, n.º 2, e 11.º, alíneas b), 
c) e h).

3. As possibilidades de pesca não devem 
ultrapassar o nível especificado pela 
consultoria científica e cumprem os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º 
e os princípios da boa governação 
estabelecidos no artigo 4.º, bem como as 
metas quantificáveis, os prazos e as 
margens estabelecidos em conformidade 
com os artigos 9.º, n.º 2, e 11.º, alíneas b), 
c) e h).

3-A. Os Estados-Membros serão 
responsáveis pela repartição das 
possibilidades de pesca que lhes foram 
atribuídas pelos diversos segmentos das 
respetivas frotas de pesca e, ao 
determinarem as prioridades, os Estados-
Membros podem ter em conta fatores 
sociais e ambientais, incluindo os 
potenciais benefícios que possam decorrer 
do aumento da proporção atribuída às 
práticas de pesca de pequena escala e de 
impacto reduzido.

4. Os Estados-Membros podem, após 
notificação à Comissão, trocar entre si a 
totalidade ou parte das possibilidades de 
pesca que lhes tenham sido atribuídas.

4. Os Estados-Membros podem, após 
notificação à Comissão, trocar entre si a 
totalidade ou parte das possibilidades de 
pesca que lhes tenham sido atribuídas.
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Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O Conselho apenas poderá afastar-se 
destes objetivos, prazos e margens com 
base em pareceres científicos recentes e 
validados por uma instituição ou comité 
científico estabelecido, em conformidade 
com o artigo 4.º, alínea b).

Justificação

Isto permite ao Conselho exercer discrição na tarefa de ajustar as possibilidades de pesca 
quando os pareceres científicos atualizados demonstrarem que os limites estabelecidos no 
plano plurianual já não estão em conformidade com o objetivo de alcançar o RMS.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento e ao Conselho um relatório 
anual no qual avalia se as possibilidades 
de pesca atuais se estão a revelar eficazes 
para a recuperação e manutenção das 
populações das espécies exploradas a 
níveis superiores aos que podem 
proporcionar o RMS. 

Justificação

As possibilidades de pesca são determinadas pelo Conselho. É imperativo que o PE e o 
público tenham a oportunidade de avaliar se elas estão a contribuir para a consecução do 
RMS.
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 
10.º e 11.º, os Estados-Membros podem ser
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse plano plurianual, que 
especifiquem as medidas de conservação 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas águas da União para as 
quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca.

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 
10.º e 11.º, os Estados-Membros são
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse plano plurianual, que 
especifiquem as medidas de conservação 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas águas da União para as 
quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca, e aos navios que 
pescam nas águas territoriais do Estado-
Membro.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sejam compatíveis com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(a) Sejam compatíveis com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e os 
princípios da boa governação 
estabelecidos no artigo 4.º;

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ter a forma dum plano coerente, 
incluindo as medidas adotadas nos termos 
do artigo 21.º.
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Justificação

As medidas adotadas pelos Estados-Membros para executarem as disposições do plano 
plurianual são definidas num plano coerente e não são apenas um conjunto de medidas 
individuais. Estas podem incluir quaisquer medidas definidas no âmbito do quadro de 
medidas técnicas.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados no plano 
plurianual assim como

(c) Cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados no plano 
plurianual com grandes probabilidades e 
dentro do prazo especificado, assim como

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que partilharem 
uma pesca sujeita a um plano plurianual 
devem coordenar-se e cooperar entre si 
para assegurar que as medidas adotadas 
são compatíveis com os requisitos do n.º 2.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro que possuir a maior 
quota-parte do total admissível de 
capturas ou de esforço duma unidade 
populacional será responsável pela 
coordenação da cooperação.
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Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam em 
consideração as informações, o parecer e 
a consultoria fornecidos pelos conselhos 
consultivos, as partes interessadas da 
pesca em questão e as instituições 
científicas.

Alteração 102

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se um Estado-Membro não 
concretizar os resultados pretendidos 
pelas medidas em conformidade com o 
presente artigo, isto provocará a 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira da UE a estes Estados-
Membros ao abrigo da PCP.

Alteração103

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem 
ser autorizados a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros são
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis a todos os
navios que operam em relação a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
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populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que 
partilharem uma pesca devem coordenar-
se e cooperar entre si para assegurar que 
as medidas adotadas são compatíveis com 
os requisitos do n.º 1.

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Se um Estado-Membro não 
concretizar os resultados pretendidos 
pelas medidas estabelecidas em 
conformidade com o presente artigo, isto 
provocará a interrupção ou suspensão da 
assistência financeira da UE a estes 
Estados-Membros ao abrigo da PCP.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas abrangidas por um 
quadro de medidas técnicas, se o Estado-

1. A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, a fim de 
especificar as medidas técnicas abrangidas 
por um quadro de medidas técnicas, se os 
Estados-Membros com poderes para 
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Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

adotar medidas em conformidade com o 
artigo 21.º não as notificarem à Comissão 
no prazo de três meses após a data de 
entrada em vigor do quadro de medidas 
técnicas.

Alteração107

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sejam aplicáveis exclusivamente aos
navios de pesca que arvoram o pavilhão 
desse Estado-Membro ou, no caso de 
atividades de pesca não desenvolvidas por 
um navio de pesca, a pessoas 
estabelecidas no seu território;

(a) Sejam aplicáveis exclusivamente a 
todos os navios que operam em relação a 
unidades populacionais nas suas águas 
para as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca;

Justificação

Nas águas costeiras os requisitos do Estado-Membro têm de ser aplicáveis a todos os navios 
de pesca, seja qual for a sua nacionalidade. Mais nenhuma abordagem pode ser considerada 
como justa para todos.

Alteração108

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as medidas de conservação 
e de gestão a adotar por um Estado-
Membro possam afetar navios de pesca de 
outros Estados-Membros, só podem ser 
adotadas depois de a Comissão, os 
Estados-Membros em causa e os conselhos 
consultivos pertinentes terem sido
consultados sobre o projeto de medidas, 
acompanhado de uma nota justificativa.

2. Sempre que as medidas de conservação 
e de gestão a adotar por um Estado-
Membro possam afetar navios de pesca de 
outros Estados-Membros, só podem ser 
adotadas depois de a Comissão, os 
Estados-Membros em causa e os conselhos 
consultivos pertinentes terem sido
notificados sobre o projeto de medidas, 
acompanhado de uma nota justificativa
comprovando também que elas são não 
discriminatórias.
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Justificação

No interesse da conservação e para promover a igualdade entre todos os navios de pesca, é 
necessário reforçar o papel dos Estados-Membros a este respeito.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Medidas dos Estados-Membros para a 

execução da legislação ambiental
1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias relativas às 
pescas em zonas especiais de conservação 
na aceção do artigo 6.º da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho, do artigo 4.º da 
Diretiva 2009/147/CE, do artigo 13.º, n.º 
4, da Diretiva 2008/56/CE e do artigo 12.º 
da Diretiva 92/43/CEE, nas áreas 
marinhas protegidas ao abrigo da 
convenção marítima regional e nos 
ecossistemas marinhos vulneráveis ao 
abrigo de acordos internacionais 
assinados pela UE, bem como nas águas 
subordinadas à soberania ou jurisdição 
desse Estado-Membro. As medidas 
adotadas pelos Estados-Membros devem 
ser compatíveis com os objetivos definidos 
nos artigos 2.º e 3.º do presente 
regulamento e não devem ser menos 
estritas do que a legislação comunitária 
em vigor.
2. Sempre que as medidas de conservação 
e de gestão a adotar por um 
Estado-Membro possam afetar navios de 
pesca de outros Estados-Membros, só 
podem ser adotadas depois de a Comissão, 
os Estados-Membros em causa e os 
conselhos consultivos pertinentes terem 
sido consultados sobre o projeto de 
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medidas, acompanhado de uma nota 
justificativa. Essa nota justificativa 
incluirá:
(a) A fundamentação científica da medida 
proposta;
(b) A atividade das frotas na zona, 
discriminada por país, arte e espécie 
visada;
(c) Outras medidas de conservação 
aplicáveis à zona;
(d) Medidas de monitorização e controlo 
contempladas pelo Estado-Membro na 
zona.
3. Os Estados-Membros e os conselhos 
consultivos regionais envolvidos podem 
apresentar observações escritas à 
Comissão no prazo de 30 dias úteis a 
contar da data da notificação. 
4. Serão dados poderes à Comissão para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 55.º para confirmar, anular 
ou alterar a medida proposta no prazo de 
30 dias úteis a contar da data da 
notificação.

Justificação

É imperativo que os Estados-Membros tenham uma forma rápida e justa de aplicar as 
medidas de pesca nas respetivas zonas marinhas protegidas, portanto também fora das 12 
milhas marítimas. Este texto está próximo do texto proposto e quase acordado no 
regulamento alterado relativo às medidas técnicas de 2008.

Alteração110

Proposta de regulamento
Artigo 27 

Texto da Comissão Alteração

(-1) Cada Estado-Membro avalia a sua 
capacidade de pesca e implementa as 
medidas para reduzir a capacidade 
sempre que o excesso de capacidade seja 
comprovado nos termos do artigo 34.º. 
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1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Cada Estado-Membro pode, com base 
em critérios justos, equitativos e 
transparentes, estabelecer um sistema de 
concessões de pesca transferíveis, ou 
adotar outros instrumentos de gestão 
baseados nos direitos, para os navios que 
arvoram o seu pavilhão.

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; assim como 
(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.
2. Os Estados-Membros podem alargar o
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os Estados-Membros informam a 
Comissão de qualquer decisão de 
estabelecer um sistema de concessões de 
pesca transferíveis ou de gestão baseada 
nos direitos e colocam à disposição do 
público todas as informações pertinentes.

Alteração111

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.os 3-A a 3-E

Texto da Comissão Alteração

3-A. As CPT continuarão a ser 
propriedade do Estado-Membro 
responsável pela sua atribuição. Um 
Estado-Membro pode revogar as CPT 
dum titular se os objetivos ou requisitos 
das suas políticas de atribuição não forem 
cumpridos e se o titular não tiver 
respeitado os pedidos de cumprimento 
razoáveis desse Estado-Membro.
3-B. Ao conceber o sistema de CPT que 
irão adotar, os Estados-Membros devem 
ter em conta critérios sociais, económicos 
e ambientais e podem:
(a) Limitar a proporção das concessões de 
pesca a atribuir a qualquer titular;
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(b) Limitar o número de CPT que podem 
ser registadas num único navio;
(c) Limitar ou proibir a transferência de 
CPT entre segmentos específicos da frota 
de pesca;
(d) Limitar ou proibir a transferência de 
CPT entre áreas geográficas definidas, a 
fim de proteger as comunidades costeiras;
(e) Limitar ou proibir a locação de CPT 
anuais para assegurar que os titulares 
têm um interesse direto e de longo prazo 
na pesca;
(f) Limitar o grau em que podem ser 
divididas as CPT e exigir que os navios 
possuam um número mínimo para serem 
autorizados a pescar;
(g) Limitar a transferência de CPT para 
partes que possam demonstrar um vínculo 
económico direto à pesca;
(h) Exigir a demolição dum navio que, em 
consequência das vendas, tenha CPT 
inferiores a uma quantidade mínima 
especificada;
(i) Reservar uma proporção das 
possibilidades de pesca para a repartição 
pelos novos participantes.
3-C. Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão da sua intenção de 
estabelecer qualquer um desses sistemas e 
tornar todas as informações relevantes 
acessíveis ao público.
3-D. A Comissão pode adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, recusando reconhecer um sistema de 
CPT estabelecido por um Estado-Membro 
se considerar que esse sistema é incapaz 
de contribuir para a consecução das 
reduções de capacidade necessárias para 
cumprir o objetivo definido no artigo 10.º, 
n.º 1, e nesses casos pode aplicar as 
sanções financeiras indicadas no artigo 
50.º, n.º 2, exceto se forem feitos 
ajustamentos satisfatórios.
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3-E. Antes da atribuição de concessões de 
pesca transferíveis (CPT), os Estados-
Membros publicam uma declaração da 
sua política nesta matéria, indicando o 
seu propósito, descrevendo como será 
efetuada a negociação dessas concessões, 
fornecendo pormenores sobre as normas e 
regulamentos aplicáveis e explicando 
como pode ser posto termo às concessões.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões de 
pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito
de acordos de pesca sustentável.

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro que decida 
estabelecer um sistema de concessões de 
pesca transferíveis atribui concessões de 
pesca transferíveis, com base em critérios 
sociais e ambientais equitativos e 
transparentes, relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas fora das 
águas da União. Os critérios 
transparentes para a atribuição de
concessões de pesca transferíveis são 
definidos pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho e tornados públicos e devem 
incluir (não exclusivamente):
(a) A utilização de métodos, artes e 
práticas de pesca mais seletivas com um 
volume reduzido de capturas acessórias e 
efeitos reduzidos no ecossistema marinho;
(b) A posse de um bom registo em matéria 
de cumprimento das normas da PCP e de 
respeito dos limites de capturas e/ou do 
esforço de pesca definidos pela 
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consultoria científica;
(c) A garantia de um emprego acrescido e 
de boa qualidade, desde que isto não 
tenha efeitos negativos no ambiente;
(d) A utilização de navios e métodos de 
pesca com baixas emissões de combustível 
e eficientes em termos energéticos; 
(e) A utilização da vigilância por vídeo ou 
dum equipamento de controlo eletrónico 
equivalente;
(f) O fornecimento de condições de 
trabalho que cumpram as normas 
internacionais pertinentes, 
nomeadamente a Convenção da OIT 
sobre o trabalho na pesca, de 2007;
(g) A notificação da produção durante o 
período relativo, pelo menos, aos três anos 
anteriores.

Alteração113

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por pessoas 
singulares ou coletivas ou por organizações 
de produtores reconhecidas. Com base em 
critérios transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros podem limitar as 
condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca 
transferíveis.

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca ativamente envolvido na pesca que 
arvore o seu pavilhão ou a pessoas 
singulares ou coletivas ativamente 
envolvidas na pesca para utilização num 
tal navio. As concessões de pesca 
transferíveis podem ser agrupadas com 
vista à sua gestão coletiva por pessoas 
singulares ou coletivas diretamente 
envolvidas no setor da pesca ou por 
organizações de produtores reconhecidas
ou organismos similares. Com base em 
critérios transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros podem limitar as 
condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca 
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transferíveis.

Alteração114

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 7 anos, a 
fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 7 anos.

Alteração115

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem atribuir 
CPT gratuitas ou exigir o pagamento 
duma taxa ou atribuir essas CPT por 
leilão aos titulares que cumpram todos os 
outros requisitos.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar e 
reatribuir as concessões de pesca 
transferíveis que não tenham sido 
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pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

utilizadas por um navio de pesca durante 
um período de dois anos consecutivos.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Ao instituir o sistema de CPT, os 
Estados-Membros devem adaptar as suas 
próprias normas para proteger os 
interesses da pesca costeira e proteger 
contra os aspetos negativos do sistema, 
como a especulação ou a concentração 
excessiva.

Justificação

A especulação e concentração nas CPT e a incapacidade de proteger os interesses da pesca 
costeira constituem uma ameaça real para o funcionamento adequado do sistema de CPT.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

1. Independentemente de um Estado-
Membro ter optado pela instituição das 
CPT, os Estados-Membros - em 
conformidade com o artigo 33.º e os 
critérios transparentes enumerados no 
artigo 28.º, n.º 2 - atribuem possibilidades 
de pesca individuais aos titulares de 
concessões de pesca transferíveis com base 
nas possibilidades de pesca concedidas aos
Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
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19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

Alteração119

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas possibilidades de pesca não podem 
prever capturas de quaisquer espécies que 
ultrapassem num ano ou parte dele o 
nível necessário para alcançar o objetivo 
fixado no artigo 10.º, n.º 1.

Justificação

As unidades populacionais foram destruídas pelo raciocínio a curto prazo e pela 
incapacidade dos governos para respeitar os pareceres científicos. O objetivo de recuperar 
as unidades populacionais a níveis superiores ao RMS tem de constituir a prioridade.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 20 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes.

Justificação

A reserva permite aos Estados-Membros darem acesso às possibilidades de pesca aos 
operadores mais sustentáveis.
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Alteração121

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com os n.ºs 1 e 4 do 
presente artigo, um Estado-Membro pode 
oferecer incentivos aos navios de pesca que
recorrem a métodos de pesca de impacto 
reduzido e/ou que utilizam artes e práticas 
seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas e outros impactos negativos 
no ambiente marinho.

Alteração122

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que o 
registo e pormenores das condições em 
que foram atribuídas as CPT e as 
possibilidades de pesca são 
disponibilizados ao público.

Justificação

É inaceitável que o público não possa determinar a identidade dos titulares de atribuições e 
as condições que estes têm de cumprir.

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

2. Um Estado-Membro pode não autorizar 
a transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Alteração124

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros podem 
subordinar a autorização de transferência 
à condição de o navio que vende os seus 
direitos de pesca ser retirado do serviço e 
demolido.

Justificação

É imperativo reduzir a capacidade das frotas de pesca europeias. As transferências deste tipo 
darão aos proprietários de navios lucros financeiros consideráveis e o desmantelamento dos 
navios também pode ser lucrativo.   

Alteração 125
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º 
e não estejam sujeitas a um sistema de 
concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, incluindo as embarcações da 
pequena pesca, do método de repartição 
das possibilidades de pesca que lhes 
tenham sido atribuídas de acordo com o 
artigo 16.º e não estejam sujeitas a um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, com base em critérios 
objetivos e transparentes, em 
conformidade com os critérios definidos 
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no artigo 28.º, n.º 2, os quais serão 
disponibilizados ao público. O Estado-
Membro informa a Comissão do método de 
atribuição.

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Medição da capacidade de pesca
As frotas de pesca dos Estados-Membros 
são medidas em termos da sua capacidade 
de captura de peixe. Para este fim, até 31 
de julho de 2013 a Comissão apresenta 
uma proposta ao PE e ao Conselho com 
vista à alteração do Regulamento (CEE) 
n.º 2930/1986 para definir capacidade de 
acordo com as características seguintes:
(a) Comprimento de fora a fora;
(b) Boca;;

(c) Arqueação bruta;
(d) A potência do motor;
(e) Tipo de arte;
(f) Dimensão das artes (incluindo o 
número de unidades utilizadas);
(g) Quaisquer outras características 
mensuráveis que afetem a capacidade de 
captura de peixe do navio.
Até 31 de dezembro de 2013, a Comissão 
publica um inventário pormenorizado da 
capacidade das atuais frotas de pesca de 
cada Estado-Membro, juntamente com 
uma avaliação da capacidade adequada 
de cada frota, tendo em conta os recursos 
à sua disposição. A Comissão baseia este 
documento nas informações fornecidas 
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pelos Estados-Membros e em quaisquer 
outras informações à sua disposição, 
incluindo nomeadamente os institutos 
científicos, as organizações regionais de 
gestão das pescas e outros.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros instituem, até 
2015, medidas de ajustamento da 
capacidade de pesca das suas frotas, por 
forma a obter um equilíbrio efetivo entre 
tal capacidade e as suas possibilidades de 
pesca em conformidade com o disposto no 
artigo 2.º, n.º 2, o mais tardar em 2015. 
Estas medidas baseiam-se numa 
avaliação da capacidade da frota 
relativamente às possibilidades de pesca, 
tal como é exigido no artigo 11.º, e 
fornecida como parte dos planos 
plurianuais. Quando não houver plano 
plurianual essas medidas têm de ser 
definidas com caráter prioritário mas, o 
mais tardar, em [2015]. Os Estados-
Membros informam anualmente a 
Comissão sobre os progressos alcançados.

Justificação

A avaliação da capacidade da frota é uma condição prévia para uma gestão eficaz da frota e 
é necessário definir prazos claros para os Estados-Membros agirem.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As frotas de todos os Estados-Membros 1. As frotas de todos os Estados-Membros 
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são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca fixados no anexo II.

são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca baseados nos dados 
previstos no segundo parágrafo do artigo 
33.º-A.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão informa anualmente 
acerca do nível de cumprimento, pelos 
Estados-Membros, das suas obrigações 
nos termos dos artigos 33.º-A e 35.º e do 
disposto no presente artigo.

Alteração130

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros.
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à definição 
das informações referidas no n.º 1.

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros e 
do público. A Comissão deve ter poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, no que diz 
respeito à definição das informações 
referidas no n.º 1.

Justificação

Abertura e transparência.



PE480.515v04-00 76/95 AD\901491PT.doc

PT

Alteração131

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas e da aquicultura baseada 
nos ecossistemas, gerem-nos, facultam-nos 
publicamente e fornecem-nos quando tal 
for solicitado aos utilizadores finais de 
dados científicos, incluindo os organismos 
designados pela Comissão. Tais dados
serão recolhidos pelo menos a cada dois 
anos relativamente às unidades 
populacionais que estão abaixo de níveis 
suscetíveis de garantir o rendimento 
máximo sustentável. Eles permitem, em 
especial, avaliar:

Justificação

Devem ser feitos todos os esforços para assegurar que os dados refletem a situação atual. 
Deve-se presumir em favor da disponibilização pública dos dados, exceto em situações 
excecionais. Os dados são necessários para determinar que a gestão da aquicultura não se 
revela prejudicial ao meio marinho.

Alteração132

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O estado dos recursos biológicos 
marinhos explorados;

(a) O estado atual dos recursos biológicos 
marinhos explorados;
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Alteração133

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

(b) O atual nível da pesca, incluindo as 
capturas acessórias, o impacto das 
atividades de pesca e da aquicultura nos 
recursos biológicos e ecossistemas 
marinhos e a consecução dum bom estado 
ambiental, tal como previsto na Diretiva 
2008/56/CE; e

Alteração134

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desempenho socioeconómico dos 
setores das pescas, da aquicultura e da 
transformação dentro e fora das águas da 
União.

(c) O atual desempenho socioeconómico 
dos setores das pescas, da aquicultura e da 
transformação dentro e fora das águas da 
União.

Alteração135

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Asseguram a exatidão e fiabilidade dos 
dados recolhidos;

(d) Asseguram a exatidão, fiabilidade e 
exaustividade dos dados recolhidos;

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Assegurar que os dados científicos e 
a metodologia tomam em consideração 
fatores como a acidificação e as 
temperaturas do mar aquando da recolha 
de dados, assegurando assim que estes são 
recolhidos em regiões diferentes ao longo 
do ano.

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Subordinar a atribuição de CPT à 
condição de os titulares apresentarem 
anualmente aos Estados-Membros os 
dados económicos e sociais solicitados nos 
termos do artigo 37.º, n.º 1;

Alteração138

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Garantem a armazenagem segura dos 
dados recolhidos e, se for caso disso, a sua 
adequada proteção e confidencialidade;

(f) Garantem a armazenagem segura dos 
dados recolhidos e a sua disponibilização 
pública, exceto em situações excecionais 
nas quais possa ser necessária a sua 
adequada proteção e confidencialidade e 
quando forem declarados os motivos para 
essas restrições;
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Alteração139

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Asseguram que a Comissão, ou os 
organismos por ela designados, disponham 
de acesso às bases de dados e sistemas 
nacionais utilizados para o tratamento dos 
dados recolhidos, a fim de verificar a 
existência e a qualidade dos dados.

(g) Asseguram que a Comissão, ou os 
organismos por ela designados, disponham 
de acesso a todas as bases de dados e 
sistemas nacionais utilizados para o 
tratamento dos dados recolhidos, a fim de 
verificar a existência e a qualidade dos 
dados.

Alteração140

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. Tal programa 
plurianual prevê metas referentes à 
precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, gestão 
e utilização desses dados.

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro do Regulamento (CE) 
n.º 199/2008 do Conselho, de 25 de 
fevereiro de 2008, relativo ao 
estabelecimento de um quadro 
comunitário para a recolha, gestão e 
utilização de dados no setor das pescas e 
para o apoio ao aconselhamento científico 
relacionado com a política comum das 
pescas, o qual será revisto e/ou alterado 
ou, se necessário, substituído por um 
quadro de norma, pelo menos, equivalente 
que execute as disposições do presente 
artigo. Um novo programa plurianual
regerá a recolha, gestão e utilização dos 
dados a partir de 2014, os quais ficarão 
subordinados às disposições deste artigo e 
do Regulamento (CE) n.º 199/2008. Tal 
programa plurianual prevê metas referentes 
à precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, gestão 
e utilização desses dados.

O Regulamento (CE) n.º 199/2008 
continua a aplicar-se aos programas 
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nacionais de recolha e gestão de dados 
adotados para 2011, 2012 e 2013.
_____________
1 JO L 60 de 5.3.2008, p. 1. 

Alteração141

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as metas 
referentes à precisão dos dados a recolher e 
definir níveis de agregação para a recolha, 
gestão e utilização desses dados para o 
programa plurianual referido no n.º 5.

6. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as metas 
referentes à precisão dos dados a recolher e 
definir níveis de agregação para a recolha, 
gestão e utilização desses dados para o 
programa plurianual referido no n.º 5, bem 
como assegurar a coordenação entre os 
Estados-Membros em matéria de recolha 
e apresentação dos dados.

Alteração142

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em conformidade com o artigo 50.º, 
a Comissão suspende a ajuda financeira 
se um Estado-Membro não fornecer os 
dados científicos por cuja recolha é 
responsável, nem cumprir os pedidos 
razoáveis para o fazer.

Justificação

Há muitos anos que se solicita aos Estados-Membros a recolha de dados científicos mas 
alguns não o fizeram. Como as provas científicas são essenciais para o funcionamento eficaz 
do regulamento, é imperativo que a Comissão possa aplicar sanções.
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Alteração143

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º.

1. A União fornece o seu apoio e 
contributo ativo às atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais, dos 
compromissos e dos objetivos estratégicos 
e em conformidade com os objetivos, 
princípios e legislações em vigor da UE 
nos domínios da pesca, ambiente e 
desenvolvimento, incluindo os objetivos
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP serão coerentes com os princípios e 
objetivos da UE nos domínios da pesca, o 
direito em matéria de desenvolvimento e 
ambiente, incluindo os estabelecidos no 
artigo 2.º do presente regulamento. 
Também serão baseadas nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, a fim de 
assegurar a manutenção ou o 
restabelecimento dos recursos haliêuticos 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015;
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Justificação

A posição da UE nos foros internacionais, como as ORGP, não deve contrariar os seus 
objetivos e obrigações noutros domínios políticos, como a política de desenvolvimento e o 
ambiente.

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas
organizações internacionais.

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento da boa governação, da 
transparência, das medidas de execução e
dos conhecimentos e a elaboração dos 
pareceres nas ORGP e noutras
organizações internacionais.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais.

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais. Neste contexto, a União 
deve redobrar os seus esforços para 
assegurar a observância por países 
terceiros de convenções internacionais, 
incluindo a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS).

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica, social e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca que arvoram 
o pavilhão da União e/ou são da sua 
propriedade em águas de países terceiros.
Os acordos de pesca sustentável têm de 
respeitar as obrigações internacionais e os 
objetivos estratégicos em conformidade 
com os artigos 2.º, 3.º e 4.º.

Justificação

Garantir que os navios da UE têm de cumprir as mesmas normas onde quer que pesquem.

Alteração 148

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os acordos de pesca sustentável 
também procuram instituir um quadro de 
governação para a frota da União que 
pesca em águas de países terceiros que 
seja, pelo menos, tão rigoroso como a 
legislação da União aplicável no domínio 
da gestão das pescas, proteção ambiental 
e políticas sociais.

Alteração149

Proposta de regulamento
Artigo 41 - n.º 2 e n.º 2-A a n.º 2-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
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das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável
e que o nível das atividades de pesca 
conduzidas por navios de pesca da União 
não pode restringir as possibilidades de 
pesca dos pescadores locais dos países 
terceiros.

2-A. A fim de permitir a identificação de 
excedentes das capturas admissíveis 
referidas no n.º 2, os acordos de pesca 
sustentável preveem a transparência e o 
intercâmbio de todas as informações 
pertinentes entre a União e o país terceiro 
acerca do esforço de pesca total nas 
unidades populacionais em questão por 
navios nacionais e, se for adequado, 
estrangeiros.
2-B. Os acordos de pesca sustentável 
devem determinar que os navios de pesca 
da União só podem operar em águas dum 
país terceiro com quem foi celebrado um 
acordo se possuírem uma licença de pesca 
emitida em conformidade com um 
procedimento acordado por ambas as 
partes do acordo.
2-C. Os acordos de pesca sustentável 
determinam que as licenças de pesca de 
qualquer tipo só serão concedidas a novos 
navios de pesca e aos navios que 
anteriormente arvoraram pavilhão da 
União, pelo menos nos 24 meses 
anteriores ao pedido de licença de pesca, e 
que pretendiam visar espécies abrangidas 
pelo acordo de pesca sustentável.
2-D. O respeito dos princípios 
democráticos, do Estado de Direito e dos 
direitos humanos, tal como previsto na 
Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos, constitui um elemento 
essencial dos acordos de pesca 
sustentável, que podem incluir disposições 
específicas relativas aos direitos humanos. 
2-E. A partir de 1 de janeiro de 2015, os 
navios de pesca da UE não podem efetuar 
quaisquer atividades de pesca em águas 
de países terceiros a menos que respeitem 
as condições dum acordo de pesca 
sustentável.

Alteração150

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros;

(a) Apoiar uma parte decrescente dos 
custos do acesso aos recursos haliêuticos 
nas águas de países terceiros, custos que 
devem ser progressivamente suportados 
pelos proprietários dos navios e 
gradualmente eliminados, devendo o 
custo total de acesso ser suportado pelos 
operadores, o mais tardar, até 2020;

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As disposições financeiras ao abrigo 
dos acordos de pesca sustentável são 
subordinadas a um mecanismo de revisão 
aberto e verificável, incluindo auditorias 
financeiras acessíveis ao público e 
avaliações independentes dos resultados 
da assistência financeira concedida pela 
União.
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Justificação

A UE concede fundos significativos a países terceiros destinados ao desenvolvimento das 
pescas; contudo, sem transparência a possibilidade de os cidadãos locais influenciarem as 
deliberações é reduzida e o potencial de controlo da execução do projeto é mínimo. Portanto, 
melhorar a transparência é essencial para reforçar a eficácia da assistência financeira e 
evitar o risco de desperdício ou corrupção. No passado houve diversos casos de assistência 
financeira da UE, no setor das pescas, prejudicada pela corrupção em países terceiros.

Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura. Garantir uma aquicultura sustentável

Alteração153

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.° 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas.
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas.
Tais orientações estratégicas devem ser 
concebidas para garantir que as 
atividades aquícolas são sustentáveis a 
nível ambiental e contribuem para a 
consecução dum bom estado ambiental. 
Elas têm em conta as posições iniciais 
relativas e as diferentes situações na União, 
constituem a base dos planos estratégicos 
nacionais plurianuais e visam:

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a qualidade, sustentabilidade 
e competitividade do setor da aquicultura e 
apoiar o seu desenvolvimento e inovação;
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(a-A) Impedir a deterioração do ambiente 
marinho;
(a-B) Garantir que as atividades aquícolas 
estão em conformidade com os artigos 2.º 
e 3.º;

(b) Incentivar a atividade económica; (b) Incentivar a atividade económica;

(c) Diversificar e melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;

(c) Diversificar e melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

(d-A) Limitar as quantidades de rações 
para animais da aquicultura obtidos a 
partir de pescarias selvagens para níveis 
que não ameacem o cumprimento dos 
objetivos fixados no artigo 10.º;
(d-B) Assegurar que as operações da 
aquicultura são compatíveis com os 
objetivos da Diretiva 2008/56/CE;
(d-C) Impedir as alterações adversas aos 
ecossistemas relacionados.

Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) Garantir a disponibilidade de 
produtos seguros e sãos.

Alteração155

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.° 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos estratégicos nacionais 
plurianuais visam, nomeadamente:

4. Os planos estratégicos nacionais 
plurianuais abordam, especificamente:
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(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

(c) A definição de indicadores da 
sustentabilidade nos planos ambiental, 
económico e social;

(c) A definição de indicadores da
qualidade e sustentabilidade nos planos 
ambiental, económico e social;

(c-A) Medidas para garantir o respeito 
total da atual legislação ambiental da 
União pelas atividades aquícolas;
(c-B) Garantir a utilização de rações para 
animais sustentáveis;

(d) A avaliação de outros eventuais efeitos 
transfronteiriços sobre os
Estados-Membros vizinhos.

(d) A avaliação de outros eventuais efeitos 
transfronteiriços sobre os recursos 
biológicos marinhos e os ecossistemas 
marinhos dos Estados-Membros vizinhos.

Alteração 156

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar a rastreabilidade de todos 
os produtos da pesca e da aquicultura ao 
longo da cadeia alimentar, proporcionar 
informações verificáveis e exatas 
relativamente à origem do produto e ao 
seu modo de produção e rotular o produto 
em conformidade, com destaque para a 
rotulagem ecológica fiável.

Alteração157

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os Os Estados-Membros exigem que os 
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titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
igual ou superior a 12 metros que arvoram 
o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
igual ou superior a 12 metros que arvoram 
o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União e de recolha de dados.

Alteração158

Proposta de regulamento
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

A União concede assistência financeira
apenas a ações e iniciativas que estejam 
em conformidade com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Justificação

A assistência financeira da UE tem de ser subordinada ao respeito dos objetivos do 
regulamento.

Alteração159

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
comum das pescas pode conduzir à 
interrupção ou suspensão dos pagamentos
ou à aplicação de uma correção financeira 
à assistência financeira da União no âmbito 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
comum das pescas conduz à interrupção ou 
suspensão dos pagamentos e à aplicação de 
uma correção financeira à assistência 
financeira da União no âmbito da política 
comum das pescas. Estas medidas devem 
ser proporcionais à natureza, dimensão, 
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natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

duração e reiteração do incumprimento.

2-A. A assistência financeira da UE aos 
Estados-Membros será transparente e 
verificável, com informações 
pormenorizadas e atempadas sobre os 
objetivos e administração da assistência 
financeira, incluindo avaliações e 
orçamentos pertinentes, que devem ser 
tornadas acessíveis ao público pela 
Comissão.
2-B. A assistência financeira destinada às 
medidas relativas aos navios ou artes será 
subordinada aos esforços dos Estados-
Membros para alcançarem um equilíbrio 
entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca nos termos do 
artigo 34.º, n.º 1.

Alteração160

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União aos 
operadores está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
política comum das pescas.

1. A assistência financeira da União aos 
operadores está subordinada ao 
cumprimento por estes dos objetivos e
regras da política comum das pescas.

Alteração161

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores nos três anos após a concessão 
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temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves.

de ajuda financeira da UE conduzem à 
proibição temporária ou permanente de 
acesso à assistência financeira da União, à 
aplicação de reduções financeiras e ao 
reembolso total ou parcial dessa ajuda 
concedida anteriormente. Estas medidas 
devem ser proporcionais à natureza, 
dimensão, duração e reiteração das 
infrações graves.

Justificação

A ajuda pública não deve ser concedida aos operadores que violam gravemente as normas da 
PCP.

Alteração162

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador unicamente se, durante o 
ano anterior à sua concessão, não lhe 
tiverem sido aplicadas sanções por 
infrações graves.

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador unicamente se, durante os 
cinco anos anteriores à sua concessão, não 
lhe tiverem sido aplicadas sanções por 
infrações graves.

Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A assistência relativa à 
modernização dos navios de pesca ou das 
suas artes será subordinada às medidas 
tomadas pelos Estados-Membros para 
adaptarem a capacidade de pesca das suas 
frotas às possibilidades de pesca nos 
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termos do artigo 34.º, n.º 1.

Alteração164

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se a ajuda à retirada dum navio for 
paga por um Estado-Membro ou pela 
Comissão, qualquer ajuda financeira da 
UE paga nos três anos anteriores com 
vista à modernização ou melhoramento 
desse navio será reembolsada.

Justificação
A Comissão propõe que a ajuda à retirada deixe de ser paga e se tal se concretizar esta 
alteração torna-se irrelevante. Em caso contrário, ajuda a garantir que a utilização de 
fundos públicos será protegida.

Alteração 165

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas, incluindo 
representantes nacionais do setor da 
pesca, da indústria transformadora, de 
cientistas, autoridades locais, ONG, 
agências de controlo e da sociedade civil, 
e contribuir para a realização dos objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos devem ampliar 
a sua base de participação e são 
compostos por organizações representantes 
dos operadores das pescas e outros grupos 
de interesses implicados na política comum 
das pescas, incluindo cientistas, ONG, 
agências de controlo e autoridades locais.

Alteração 167

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta anualmente um 
relatório ao PE e ao Conselho indicando 
a forma como a sua proposta nos termos 
do artigo 43.º, n.º 3, do TFUE sobre o 
total admissível de capturas e a decisão do 
Conselho a este respeito contribuem para 
alcançar o objetivo da União de restaurar 
e manter as populações das espécies 
exploradas em níveis acima daqueles que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015.

Justificação

No passado, o Conselho foi incapaz de definir limites de pesca que não ultrapassem a 
consultoria científica. É essencial aumentar a responsabilização dos responsáveis pela 
tomada de decisões e exigir relatórios indicando como as medidas contribuem para os 
objetivos acordados.

Alteração 168

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o artigo 57.º, n.º 4, o 
Regulamento (CE) n.º 199/2008 continua a 

Não obstante o artigo 57.º, n.º 4, o 
Regulamento (CE) n.º 199/2008 continua a 
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aplicar-se aos programas nacionais de 
recolha e gestão de dados adotados para 
2011-2013.

aplicar-se aos programas nacionais de 
recolha e gestão de dados até entrarem em 
vigor as novas medidas com vista ao 
estabelecimento de um quadro 
comunitário para a recolha, gestão e 
utilização de dados no setor das pescas.

Alteração 169

Proposta de regulamento
Anexo 3 – Quadro – nova entrada

Texto da Comissão Alteração

Nome do conselho consultivo: Mar Negro
Área de competência: zona do Mar Negro

Justificação

Dado que os conselhos consultivos podem candidatar-se a assistência financeira da UE na 
qualidade de órgãos que visam um objetivo de interesse geral europeu e visto que o próximo 
período de programação começa em 2014, é mais justo que todos os conselhos consultivos já 
instituídos e as suas áreas de competência sejam modificados até 2014.
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