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Alteração 304
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

c) Metas quantificáveis para conseguir a 
exploração sustentável das unidades 
populacionais, incluindo restaurar e 
manter todas as unidades populacionais 
das espécies exploradas em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
ou tão depressa quanto possível em 
termos biológicos, e em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020,
expressas em termos de:

Or. en

Alteração 305
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) taxas de mortalidade por pesca e/ou i) taxas de mortalidade por pesca e

Or. en

Alteração 306
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) padrões das capturas
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Or. en

Alteração 307
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

d) Prazos precisos e realistas para alcançar 
as metas quantificáveis;

Or. en

Alteração 308
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Medidas técnicas, incluindo medidas 
relativas à eliminação das capturas 
indesejadas e restrição das atividades de 
pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos;

Or. en

Alteração 309
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Um único conjunto exaustivo de
medidas técnicas destinadas à eliminação 
das capturas indesejadas de unidades 
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populacionais comerciais e não 
comerciais no prazo de três anos após a 
data de entrada em vigor do plano 
plurianual;

Or. en

Alteração 310
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma avaliação da capacidade de 
pesca relativamente a níveis compatíveis 
com o artigo 2.º, n.º 2, com base em 
considerações económicas, sociais e 
ambientais;

Or. en

Justificação

Necessidade de assegurar que a avaliação da capacidade de pesca relativamente aos 
recursos da pesca constitui um requisito dos planos plurianuais. Isto já é exigido na atual 
PCP mas ainda não é aplicado totalmente.

Alteração 311
Chris Davies

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Requisitos no sentido de impor que, a 
partir duma data especificada, as capturas 
dos navios de pesca da UE sejam aladas e 
mantidas a bordo, não obstante os 
requisitos do artigo 15.º;

Or. en
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Justificação

Deve-se mudar no sentido de as proibições das devoluções serem determinadas pesca a 
pesca, complementando as medidas destinadas a promover a utilização de artes de pesca 
seletivas e reduzir as capturas acessórias.   Os planos de gestão plurianuais para cada pesca 
levarão vários anos a preparar mas, naqueles que já existem, deve ser possível variar os 
requisitos do artigo 15.º relativamente ao desembarque de todas as capturas - ou avançando 
a data ou, em alguns casos, fazendo-a recuar.

Alteração 312
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Medidas destinadas a proteger as 
espécies enumeradas nos anexos II e IV 
da Diretiva 92/43/CEE do impacto das 
atividades de pesca;

Or. en

Alteração 313
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 314
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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;

Or. en

Alteração 315
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Padrões das capturas de caráter
espacial, sazonal e temporal;

Or. en

Justificação

Frequentemente os navios pescam a sua quota em diferentes alturas do ano e em zonas 
diferentes por diversas razões. São necessárias mais avaliações e informações acerca destes 
padrões de capturas diferentes, a fim de avaliar os efeitos das atividades de pesca no 
ecossistema marinho, melhorar a proteção das espécies e habitats marinhos e gerir os efeitos 
cumulativos e a interação com outras atividades humanas no ambiente marinho. No contexto 
do ordenamento do espaço, é essencial melhorar a disponibilidade de informações sobre as 
atividades de pesca espaciais.

Alteração 316
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) Projeções da futura disponibilidade 
de recursos;

Or. en

Alteração 317
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea ih) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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 e minimizar 
essas consequências;

Or. en

Justificação

Uma avaliação adequada do equilíbrio entre a capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca disponíveis é fundamental para a gestão das pescas, dado que a sobrecapacidade foi 
identificada como um dos principais motivos da sobrepesca.  É essencial avaliar o impacto 
ambiental da pesca e assegurar que se tomam medidas para o solucionar, quando for 
necessário.

Alteração 318
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Mecanismos de reação a situações 
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imprevistas;

Or. en

Justificação

A gestão dos recursos biológicos pode mudar - para melhor ou para pior - num período 
relativamente curto. Isto é confirmado pela experiência obtida com os planos plurianuais, os 
quais - devido às atuais normas inflexíveis - não estão adaptados à situação dos recursos e às 
possibilidades da sua exploração.

Alteração 319
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Quando as avaliações de capacidade 
identificarem sobrecapacidade, nos 
termos do artigo 34.º, será elaborada uma 
estratégia clara descrevendo medidas 
destinadas a adaptar a capacidade de 
pesca de forma a conseguir um equilíbrio 
entre esta última e os níveis de exploração 
em conformidade com o artigo 2.º, 
juntamente com calendários claros.

Or. en

Justificação

As estratégias com vista a eliminar sobrecapacidades que incluam calendários para agir 
devem constituir a base das atividades de gestão das frotas.

Alteração 320
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-A) Uma avaliação tanto da capacidade 
como do impacto ambiental da pesca em 
questão. Esta avaliação deve servir de 
base para adotar artes de pesca mais 
seletivas e técnicas de pesca com um 
impacto menor no ecossistema marinho.

Or. en

Alteração 321
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Medidas eficazes para monitorizar e 
controlar as capturas acessórias de 
espécies não-alvo ou indesejadas.

Or. en

Alteração 322
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) Procedimentos de sanção por 
incumprimento que sejam proporcionais, 
dissuasores e eficazes.

Or. en

Alteração 323
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma descrição do papel, abundância 
e diversidade do peixe relativamente à 
biodiversidade e às cadeias alimentares 
marinhas e medidas para restaurar e 
manter a funcionalidade dessas cadeias, 
quando estas forem afetadas pelas 
atividades de pesca.

Or. en

Alteração 324
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Cumprimento das obrigações estabelecidas 
na legislação ambiental da União

Cumprimento das obrigações estabelecidas 
nas exigências da União em matéria de 
proteção do ambiente e nos acordos 
internacionais

Or. en

Alteração 325
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1

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 

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, do artigo 13.º, n.º 4, da 
Diretiva 2008/56/CE e do artigo 12.º da 
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pesca dos Estados-Membros são 
conduzidas de forma a atenuar o seu 
impacto nessas zonas.

Diretiva 92/43/CEE, bem como nas áreas 
marinhas protegidas ao abrigo da 
convenção marítima regional e nos 
ecossistemas marinhos vulneráveis ao 
abrigo de acordos internacionais 
assinados pela UE, as atividades de pesca 
dos Estados-Membros são conduzidas de 
forma a atenuar o seu impacto nessas 
zonas.

Or. en

Alteração 326
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1

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 atenuar o seu 
impacto nessas zonas, de forma a evitar a 
degradação dos habitats naturais e a 
perturbação significativa das espécies que 
motivaram a designação dessas zonas, 
com o objetivo de alcançar um estado de 
conservação favorável.

Or. en

Alteração 327
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1
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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. A PCP e todas as medidas 
posteriormente adotadas pelos 
Estados-Membros devem respeitar 
plenamente o disposto nas Diretivas 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE.
Nas zonas mencionadas no 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, os 
Estados-Membros asseguram que a pesca 
é conduzida de forma a evitar quaisquer 
efeitos significativos nessas zonas, no 
respeito das disposições em matéria de 
avaliação adequada constantes do artigo 
6.º, n.º 3 da Diretiva 92/43/CEE.

Or. en

Alteração 328
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1

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, nas zonas de proteção
especial, na aceção do artigo 4.º da 
Diretiva 2009/147/CE e noutras áreas 
marinhas protegidas, na aceção do artigo 
13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, as 
atividades de pesca do Estado-Membro 
que designou a zona são conduzidas de 
forma a evitar a degradação dos habitats 
naturais e a perturbação significativa das 
espécies que motivaram a designação 
dessas zonas.

Or. en
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Alteração 329
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1

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, nas zonas de proteção
especial, na aceção do artigo 4.º da 
Diretiva 2009/147/CE e noutras áreas 
marinhas protegidas, na aceção do artigo 
13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, as 
atividades de pesca do Estado-Membro 
que designou a zona são reguladas de 
forma a evitar a degradação dos habitats 
naturais das espécies e a perturbação das 
espécies que motivaram a designação 
dessas zonas na medida em que essas 
perturbações e degradação possam ser 
significativas relativamente aos objetivos 
das diretivas acima mencionadas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão faz referência às diretivas-quadro “Aves”, “Habitats” e “Estratégia 
marinha” mas apenas refere as “zonas especiais de conservação”. Isto deve ser retificado de 
forma a assegurar a referência total a todos os locais abrangidos pelas diretivas. Os termos 
“conduzidas” e “atenuar” não são exatos. Na referência aos Estados-Membros não é claro 
se as disposições se aplicam ao Estado de pavilhão (que é responsável pelo navio) ou ao 
Estado costeiro (que é responsável pelo local).

Alteração 330
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas não discriminatórias para 
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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.

Or. en

Justificação

Nos termos das diretivas-quadro “Aves”, “Habitats” e “Estratégia marinha”, os 
Estados-Membros são responsáveis pela designação e proteção das zonas de conservação 
existentes nas suas águas e, se necessário, têm de apresentar planos de gestão. Atualmente os 
Estados-Membros não podem tomar medidas diretas para limitar as atividades de pesca com 
o fim de proteger estas zonas e precisam de obter uma decisão específica do Conselho para 
autorizar isto.  Para evitar longas demoras, devem ser dados poderes aos Estados-Membros
para executar diretamente as medidas que forem necessárias para assegurar um bom estado 
de conservação destas zonas.

Alteração 331
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com as obrigações 
nos termos da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha (Diretiva 2008/56/CE, artigo 
1.º), os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias e conduzem as 
atividades de pesca de forma a conseguir 
ou manter um bom estado ecológico no 
ambiente marinho da UE, o mais tardar 
até 2021.

Or. en

Alteração 332
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Todas as medidas tomadas pela UE e 
pelos Estados-Membros ao abrigo da PCP 
devem respeitar plenamente a Convenção 
de Aarhus sobre o acesso à informação, a 
participação do público no processo de 
tomada de decisão e o acesso à justiça em 
matéria de ambiente, de 25 de junho de 
1998, a Resolução n.º 61/105 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas e o 
Acordo das Nações Unidas relativo à 
aplicação das disposições da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, de 10 de dezembro de 1982.

Or. en

Alteração 333
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 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. 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 referidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 334
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 2



AM\895363PT.doc 17/120 PE485.857v01-00

PT

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. Na dependência de qualquer direito 
dum Estado-Membro de garantir a 
aplicação do disposto nas Diretivas 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, 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 
evitar ou atenuar qualquer impacto 
significativo da pesca nas zonas referidas 
no n.º 1 deste artigo.

Or. en

Alteração 335
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 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. 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 
evitar o impacto das atividades de pesca 
nas zonas de proteção referidas no artigo 
12.º, n.º 1, inclusivamente no caso de o 
Estado-Membro responsável não notificar 
as medidas em conformidade com o 
disposto no n.º 1 e n.º 1-A e caso haja 
provas duma degradação ou continuação 
dum estado de conservação fraco da zona 
em resultado das atividades de pesca.

Or. en

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 
de degradação do estado de conservação do local. Isto está em conformidade com outras 
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sugestões feitas na proposta da Comissão, como a relativa ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 336
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 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. Quando os Estados-Membros não 
tomarem as medidas exigidas 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 relacionadas com a pesca 
destinadas a atenuar o impacto das 
atividades de pesca nas zonas especiais de 
conservação.

Or. en

Alteração 337
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 13 – n.º 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 medidas temporárias para 
atenuar essa ameaça.

Or. en
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Alteração 338
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 13 – n.º 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 medidas temporárias para 
eliminar essa ameaça.

Or. en

Alteração 339
Chris Davies

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. 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.

Or. en

Justificação

Clarifica o procedimento no caso de persistir uma ameaça grave.
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Alteração 340
Chris Davies

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-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 onde qualquer atraso 
indevido poderá 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 
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 
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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.

Or. en

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 341
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São estabelecidos quadros de medidas 
técnicas para assegurar 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:

Quadros de medidas técnicas para 
assegurar - nas águas da UE e para os 
navios da UE que operam fora delas - que 
as unidades populacionais são mantidas 
ou restabelecidas em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
em níveis acima daqueles que possam 
produzir o rendimento máximo 
económico até 2020 e que é alcançado e 
mantido um bom estado ambiental no 
ambiente marinho da UE até 2020. Tais 
quadros de medidas técnicas:

Or. en
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Alteração 342
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São estabelecidos quadros de medidas 
técnicas para assegurar 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:

São estabelecidos quadros de medidas 
técnicas para assegurar a proteção dos 
recursos biológicos marinhos e a redução 
do impacto das atividades de pesca nas 
unidades populacionais e nos ecossistemas 
marinhos, os quais são integrados nos 
planos plurianuais novos e existentes. 
Tais quadros de medidas técnicas:

Or. en

Alteração 343
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuem para manter ou restabelecer 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, melhorando a seleção por 
tamanho e, se for caso disso, a seleção por 
espécie;

a) Contribuem para manter ou restabelecer 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável e o rendimento máximo 
económico e demonstrar uma distribuição 
por idade e tamanho que seja saudável, 
melhorando a seleção por tamanho e, se for 
caso disso, a seleção por espécie e através 
de disposições que impeçam a 
transgressão de pontos de referência de 
conservação;

Or. en

Alteração 344
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuem para manter ou restabelecer 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, melhorando a seleção por 
tamanho e, se for caso disso, a seleção por 
espécie;

a) Contribuem para manter ou restabelecer 
as populações das espécies exploradas
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, 
melhorando a seleção por tamanho e, se for 
caso disso, a seleção por espécie;

Or. en

Justificação

Proporciona um âmbito mais vasto para incluir outras espécies que não são peixes.

Alteração 345
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reduzem as capturas de indivíduos de 
tamanho inferior ao regulamentar nas 
unidades populacionais;

b) Reduzem as capturas de indivíduos 
imaturos nas unidades populacionais;

Or. en

Justificação

Para gerir a recuperação das unidades populacionais e assegurar a sustentabilidade do setor 
das pescas no futuro é imperativo reduzir as capturas de indivíduos imaturos.

Alteração 346
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)



PE485.857v01-00 24/120 AM\895363PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

c) Reduzem as capturas de organismos 
marinhos indesejados;

c) Reduzem ao mínimo e, se possível, 
eliminam as capturas de organismos 
marinhos e de aves marinhas indesejados;

Or. en

Alteração 347
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reduzem as capturas de organismos 
marinhos indesejados;

c) Reduzem as capturas de espécies 
não-alvo, vulneráveis e protegidas e de 
outros organismos marinhos indesejados;

Or. en

Alteração 348
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Designam uma rede coerente de 
reservas de pesca que contribua para 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais em níveis acima daqueles 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015, em níveis 
acima daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020 e 
para alcançar e manter um bom estado 
ambiental no ambiente marinho da UE 
até 2020;

Or. en
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Alteração 349
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – 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) Atenuam 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.

Or. ro

Alteração 350
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – 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) Atenuam o impacto das artes de pesca 
no ecossistema e no ambiente, 
especialmente no respeitante à proteção de 
unidades populacionais e habitats 
biologicamente sensíveis, e contribuem 
para conseguir um bom estado ambiental 
no ambiente marinho, tal como previsto 
na Diretiva 2008/56/CE.

Or. en

Alteração 351
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Exceções às medidas técnicas atuais:
a) Em derrogação do artigo 31.º, n.º 1 do 
Regulamento (CE) nº 850/1998, é 
permitido capturar organismos marinhos 
utilizando a corrente elétrica desde que as 
artes de pesca cumpram os requisitos 
técnicos exigidos.
b) Os requisitos técnicos referidos no n.º 1 
são fixados pela Comissão. Os atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º.

Or. nl

Justificação

A alteração abre espaço a uma forma concreta de pesca seletiva e inovadora - a pesca por 
impulsos elétricos.

Alteração 352
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 353
Chris Davies
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

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

Or. en

Justificação

Numa situação ideal, um requisito de desembarcar todas as capturas seria determinado 
pesca a pesca.  Porém, serão necessários vários anos para acordar em planos de gestão 
plurianuais para cada pesca.  Quando não existirem planos de gestão deve ser aplicada uma 
proibição geral das devoluções.

Alteração 354
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

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 e deduzidas das 
possibilidades de pesca individual 
atribuídas a um navio de pesca e das 
possibilidades de pesca dum 
Estado-Membro, exceto se forem 



PE485.857v01-00 28/120 AM\895363PT.doc

PT

utilizadas como isco vivo ou quando 
forem devolvidas ao mar espécies 
não-alvo com uma elevada taxa de 
sobrevivência após a devolução, em 
conformidade com o seguinte calendário:

Or. en

Alteração 355
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

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 de espécies 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, no caso de navios que pesquem 
fora das águas da UE, exceto se forem 
utilizadas como isco vivo, em 
conformidade com o seguinte calendário:

Or. en

Alteração 356
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2014:

a) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2014:

- Unidades populacionais do Mar do 
Norte-Mar Báltico
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Or. en

Alteração 357
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015: bacalhau, pescada, linguado;

b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015: unidades populacionais do Mar 
Negro e do Atlântico, incluindo as 
unidades populacionais de profundidade;

Or. en

Alteração 358
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015: bacalhau, pescada, linguado;

b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015: bacalhau, pescada, linguado, 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, galeota, 
solha-escura-do-mar-do-norte, peixe-rei, 
azevias, solhão, lagostim, camarão-ártico, 
Penaeus spp., espadilha e faneca 
(Nemapteryx armiger);

Or. en
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Alteração 359
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015: bacalhau, pescada, linguado;

b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015: bacalhau, pescada, linguado, 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;

Or. en

Alteração 360
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 361
Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 362
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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: todas as outras espécies capturadas.

Or. en

Alteração 363
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – subparágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os planos plurianuais de pescas que 
capturem as espécies enumeradas 
anteriormente 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.

Or. en

Alteração 364
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-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.

Or. en

Alteração 365
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 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 

2. São fixados, para as unidades 
populacionais referidas no n.º 1, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, 
baseados nos melhores pareceres 
científicos disponíveis. Será proibido 
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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.

disponibilizar no mercado as espécies de 
peixes capturadas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação.

Or. en

Justificação

O consumo humano de pescado de tamanho inferior ao regulamentar será proibido, de forma 
a refrear a criação dum mercado para venda de peixe pequeno que ameaçaria a recuperação 
das unidades populacionais.

Alteração 366
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 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 até janeiro de 2014, 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.

Or. en

Justificação

No caso de alguns tipos de peixe, a partir de 1 de janeiro de 2014 será obrigatório que todas 
as capturas sejam aladas e mantidas a bordo dos navios de pesca, registadas e 
desembarcadas. Isto será necessário para conhecer os tamanhos mínimos de referência de 
conservação.

Alteração 367
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 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, 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 e será fixado um 
preço máximo para essas capturas.

Or. en

Alteração 368
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 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 ficam 
abaixo do tamanho mínimo de referência 
de conservação são estabelecidas para 
assegurar que são dados incentivos aos 
pescadores para reduzirem ao mínimo as 
capturas indesejadas.

Or. en

Justificação

As normas de comercialização serão coerentes com o objetivo global da proibição das 
devoluções, ou seja, incentivar os pescadores a melhorar a seletividade das suas artes de 
pesca.
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Alteração 369
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 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 são 
estabelecidas em conformidade com o 
Capítulo III, artigos 39.º e 40.º do 
[regulamento que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura] até 1 
de janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

O artigo 27.º do COM(2011)0416 final aborda a extensão das normas das organizações 
interprofissionais. De forma correspondente, os artigos 39.º e 40.º são consagrados ao 
estabelecimento de normas de comercialização e ao seu cumprimento. No caso de alguns 
tipos de peixe, a partir de 1 de janeiro de 2014 será obrigatório que todas as capturas sejam 
aladas e mantidas a bordo dos navios de pesca, registadas e desembarcadas. Isto será 
necessário para conhecer as normas de comercialização.

Alteração 370
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 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 abaixo do tamanho 
mínimo de referência de conservação e/ou
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].
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Or. en

Alteração 371
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As receitas da venda revertem para 
as autoridades de gestão das pescas e são 
usadas para fins de atividades de 
investigação, controlo e execução.

Or. en

Alteração 372
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que os 
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.

4. Os Estados-Membros asseguram que os 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão podem 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.

Or. en

Justificação

As medidas de controlo adicionais para controlar a execução da proibição de devolução 
devem estar em equilíbrio com as existentes, a fim de não criar um encargo adicional para os 
pescadores e as administrações e custos financeiros adicionais para as instituições de 
controlo.
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Alteração 373
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que os 
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.

4. Os Estados-Membros asseguram que os 
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 publicam 
os registos de todas as capturas e 
disponibilizam ao público estas 
informações.

Or. en

Alteração 374
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-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 ou não autorizadas.

Or. en

Alteração 375
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão realiza projetos-piloto 
com vista a melhorar a seletividade das 
artes duma pesca regional até ao final de 
2014. Os respetivos resultados são 
incluídos no plano de gestão a longo 
prazo de cada pesca sobre a forma da 
utilização obrigatória das artes mais 
seletivas que estiverem disponíveis.

Or. en

Alteração 376
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A Comissão dá apoio financeiro à 
utilização de artes seletivas com vista a 
reduzir as capturas indesejadas e não 
autorizadas.

Or. en

Alteração 377
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros adotam 
medidas destinadas a proibir a venda de 
peixe para consumo humano abaixo do 
tamanho mínimo de referência de 
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conservação e preveem sanções eficazes, 
dissuasoras e proporcionais.

Or. en

Justificação

O consumo humano de pescado de tamanho inferior ao regulamentar será proibido, de forma 
a refrear a criação dum mercado para venda de peixe pequeno que ameaçaria a recuperação 
das unidades populacionais. O tamanho mínimo de referência deve basear-se nas 
características biológicas do peixe e tem de ser definidas normas claras e sanções adequadas 
para fazer aplicar a proibição de devolução.

Alteração 378
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Com efeitos a partir de 1 de janeiro 
de 2018, todas as espécies de peixes serão 
desembarcadas, exceto se houver 
disposições específicas relativamente à 
sua devolução num registo que a 
Comissão publica e mantém após consulta 
das partes interessadas.

Or. en

Justificação

Devolver peixe ao mar é inaceitável e a proibição de devolução tem de ser aplicável a todas 
as espécies de peixe num prazo claro.

Alteração 379
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As possibilidades de pesca atribuídas aos 1. As possibilidades de pesca atribuídas aos 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Assegurar um equilíbrio entre os interesses dos Estados-Membros e os objetivos globais da 
PCP.

Alteração 380
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Todas as capturas acessórias das 
unidades populacionais das espécies 
exploradas têm de ser deduzidas das 
possibilidades de pesca totais.

Or. en

Alteração 381
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando for aplicável, os limites de 
capturas e/ou do esforço de pesca não 
devem ultrapassar o nível especificado 
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pela consultoria científica e devem ser 
coerentes com a manutenção ou 
restauração das unidades populacionais 
em níveis acima daqueles que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020 e 
para alcançar e manter um bom estado 
ambiental no ambiente marinho da UE 
até 2020.

Or. en

Alteração 382
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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).

Or. en

Justificação

As possibilidades de pesca têm de ser fixadas ao nível ou abaixo do nível recomendado 
cientificamente para evitar a sobre-exploração das unidades populacionais. Os EUA 
incluíram disposições similares na sua lei Magnuson-Stevens.

Alteração 383
Linda McAvan
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 
pedirem o parecer da Comissão, trocar 
entre si a totalidade ou parte das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter de consultar a Comissão antes de trocarem concessões de 
pesca e não apenas informá-la.

Alteração 384
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 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 contexto 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 - incluindo 
medidas técnicas como as enumeradas no 
artigo 8.º - 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 a todos os 
navios que pescam nas águas territoriais 
do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Para conseguir uma flexibilidade suficiente e permitir a execução adaptada a nível nacional 
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e local, devem ser dados poderes aos Estados-Membros para tomarem medidas destinadas a 
executar as medidas previstas no plano de gestão, desde que sejam coerentes com os 
objetivos e requisitos do plano. As medidas têm de ser mais claras; por isso, foram 
especificadas medidas técnicas. Devem ser aplicadas condições idênticas a todos os navios 
que pescam no contexto e na área geográfica onde as medidas são aplicáveis, 
independentemente do pavilhão.

Alteração 385
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 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.

Or. en

Justificação

A substituição do termo “podem ser” por “são” é essencial se se pretende uma 
regionalização significativa e a devolução de poderes aos Estados-Membros, a fim de lhes 
permitir adotar as suas próprias medidas de conservação.

Alteração 386
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 
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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.

10.º e 11.º, os Estados-Membros
envolvidos adotam medidas de 
conservação com vista a manter ou 
restaurar as unidades populacionais em 
níveis acima daqueles que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020 e 
para alcançar e manter um bom estado 
ambiental no ambiente marinho da UE 
até 2020, que são aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão.

Or. en

Alteração 387
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
medidas de conservação adotadas em 
conformidade com o n.º 1:

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
medidas de conservação adotadas em 
conformidade com o n.º 1 e em 
conformidade com o artigo 4.º-D:

Or. en

Justificação

Necessidade de consulta das partes interessadas acerca das medidas de conservação.

Alteração 388
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 389
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 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.

Or. en

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 390
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – 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

Or. en
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Alteração 391
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – subparágrafo 1 (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.

Or. en

Alteração 392
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – subparágrafo 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a) 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.

Or. en

Alteração 393
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – subparágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 394
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – 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.

Or. en

Alteração 395
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar que 
as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;

b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar que 
as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos com 
vista a manter ou restaurar as unidades 
populacionais em níveis acima daqueles 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015, em níveis 
acima daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020 e 
para alcançar e manter um bom estado 
ambiental no ambiente marinho da UE 
até 2020, bem como as metas 
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quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;

Or. en

Alteração 396
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – 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 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

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 aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas suas águas para 
as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os 
Estados-Membros asseguram que tais 
medidas técnicas:

Or. en

Alteração 397
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – 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 adotam
medidas, conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante 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:

Or. en

Alteração 398
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 399
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 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, isto provocará a 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira da UE a estes 
Estados-Membros ao abrigo da PCP.

Or. en
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Alteração 400
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 21.º.

1. A Comissão avalia de três em três anos
a compatibilidade e a eficácia das medidas 
técnicas adotadas pelos Estados-Membros
em conformidade com o artigo 21.º e 
coloca os resultados à disposição do 
público.

Or. en

Alteração 401
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 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-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.

1. A Comissão deve 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 os Estados-Membros com 
poderes para 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.

Or. en

Alteração 402
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tornam acessíveis 
ao público as informações relativas às 
medidas adotadas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 403
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para reduzir ao mínimo os 
efeitos da pesca na conservação dos 
ecossistemas marinhos na zona das 12 
milhas marítimas calculadas a partir das 
suas linhas de base, desde que a União não 
tenha adotado medidas de conservação e de 
gestão especificamente para a referida 
zona. As medidas adotadas pelos 
Estados-Membros devem ser compatíveis 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º e não ser menos estritas do que as 
previstas pela legislação da União em 
vigor.

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para cumprir as metas 
referentes a outros recursos aquáticos 
vivos e à manutenção ou melhoria do 
estado de conservação dos ecossistemas 
marinhos na zona das 12 milhas marítimas 
calculadas a partir das suas linhas de base, 
desde que a União não tenha adotado 
medidas de conservação e de gestão 
especificamente para a referida zona. As 
medidas adotadas pelos Estados-Membros
devem ser compatíveis com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e não ser 
menos estritas do que as previstas pela 
legislação da União em vigor.

Or. en

Alteração 404
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tornam 
acessíveis ao público as informações 
relativas às medidas adotadas em 
conformidade com o presente artigo.

Or. en

Alteração 405
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte III – 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 
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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. 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. 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.
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.

Or. en

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.
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Alteração 406
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-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.
Sempre que as medidas de emergência 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.

Or. en

Alteração 407
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 1. Cada Estado-Membro pode estabelecer
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Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

um sistema de concessões de pesca 
transferíveis para navios que arvorem o 
seu pavilhão. Esse sistema só é aplicável 
nas águas da União.

Or. en

Alteração 408
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Cada Estado-Membro pode estabelecer
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis ou outros instrumentos de 
gestão baseada nos direitos, em 
conformidade com os artigos 9.º, 10.º e 
11.º.

Or. en

Justificação

As CPT não devem ser o sistema obrigatório e único.  Os Estados-Membros devem ter 
flexibilidade para decidir que sistema usar para a repartição das possibilidades de pesca, 
que seja mais adaptado ao respetivo contexto nacional.

Alteração 409
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis para:
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Or. en

Alteração 410
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema voluntário de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. en

Justificação

As CPT deverão assumir um caráter facultativo, e não obrigatório.

Alteração 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. en

Justificação

A repartição das possibilidades de pesca tem de ser adaptada ao contexto local e nacional; 
portanto, as CPT não devem ser o sistema obrigatório e único. Os Estados-Membros
precisam de flexibilidade para adequar o sistema de repartição das possibilidades de pesca 
que seja mais adaptado ao respetivo contexto nacional.
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Alteração 412
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Cada Estado-Membro pode estabelecer
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. en

Alteração 413
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Cada Estado-Membro pode estabelecer
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis para qualquer secção da sua 
frota de pesca.

Or. en

Alteração 414
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; assim como

Suprimido

Or. en
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Alteração 415
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Todos os navios de pesca com menos de 
12 metros de comprimento de fora a fora 
que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 416
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 417
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

2. Os Estados-Membros excluem do
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
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fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas.

Or. en

Alteração 418
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 419
Chris Davies

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode adotar atos de 
execução, 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. 
Esses atos de execução são adotados nos 
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termos do procedimento de exame a que 
se refere o artigo 56.º.

Or. en

Justificação

Um sistema de CPT pode ser concebido para proteger muitos interesses de pesca e abordar 
muitas preocupações mas um sistema de negociação demasiado restritivo pode impedir a 
consecução das reduções de capacidade necessárias para promover a recuperação das 
unidades populacionais acima do RMS. A alteração adaptada está em conformidade com as 
recomendações do Serviço Jurídico do PE.

Alteração 420
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os créditos de pesca transferíveis têm 
de ser geridos pelos Estados-Membros, 
numa base voluntária, para cumprir as 
prioridades nacionais.

Or. en

Alteração 421
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se um Estado-Membro decidir 
repartir CPT terá de aplicar critérios 
sociais, ambientais e económicos.

Or. en
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Alteração 422
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.

1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
comunitárias ou coletivas para as quais 
um Estado-Membro decidiu estabelecer 
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis atribuídas em conformidade 
com o artigo 29.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 423
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 
baseados em normas gerais da UE 
aprovadas pela Comissão até 1 de janeiro 
de 2013, 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.

Or. en

Justificação

As normas gerais da UE assegurarão a igualdade de condições para todos os navios de 
pesca de todos os Estados-Membros. A data proposta é aquela em que está prevista a entrada 
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em vigor do presente regulamento.

Alteração 424
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 ambientais e 
sociais equitativos e 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 fora das 
águas da União.

Or. en

Alteração 425
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 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. Os 
critérios transparentes são definidos pelo 
Conselho e o Parlamento e tornados 
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públicos e devem incluir os seguintes 
elementos (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) Ter 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 
consultoria científica;
c) Assegurar 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
e) A utilização da vigilância por vídeo ou 
dum equipamento de controlo eletrónico 
equivalente;
f) 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.

Or. en

Alteração 426
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 

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 



PE485.857v01-00 64/120 AM\895363PT.doc

PT

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.

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. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.

Or. en

Alteração 427
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 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.

Or. en

Justificação

As CPT só devem ser trocadas entre pescadores ativos.
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Alteração 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 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 ou organismos 
semelhantes a nível da UE ou dos 
Estados-Membros. Com base em critérios 
transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros podem limitar as 
condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca 
transferíveis.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 429
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 

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 
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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.

ou a pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio ou, no caso do 
Mediterrâneo, a uma medição do esforço 
de pesca ainda por definir. 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 limitam as condições de 
elegibilidade que permitem beneficiar de 
concessões de pesca transferíveis.

Or. en

Alteração 430
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Isto deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 431
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5
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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, 15 
anos.

Or. en

Alteração 432
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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.

Or. en

Justificação

O período de 15 anos da fase inicial da introdução do sistema de CPT é longo demais, 
especialmente para os Estados-Membros sem experiência dum tal sistema de gestão das 
pescas.

Alteração 433
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 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, 2 anos.

Or. en

Alteração 434
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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, 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, 7
anos.

Or. en

Alteração 435
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5
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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 limitam o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis a, no máximo, 5 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 máximo, 5 anos.

Or. en

Alteração 436
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Isto deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 437
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Or. en

Alteração 438
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros revogam
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Or. en

Alteração 439
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7
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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 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Isto deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 440
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 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 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

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 
pesca durante um período de dois anos 
consecutivos.

Or. en

Justificação

O período proposto de três anos é longo demais.

Alteração 441
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7-A (novo)
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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.

Or. en

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 442
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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 possibilidade 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 possibilidade 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.

Or. en
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Alteração 443
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base 
nos melhores pareceres científicos, podem 
ser atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base 
nos melhores pareceres científicos e na 
abordagem de precaução, são atribuídas 
aos navios de pesca que arvoram o seu 
pavilhão.

Or. en

Alteração 444
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Isto deve ser da competência dos Estados-Membros.
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Alteração 445
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 446
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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 adotar 
mecanismos de atribuição alternativos das 
possibilidades de pesca com base em 
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.

Or. en
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Alteração 447
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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. Para a atribuição de todas as
possibilidades de pesca, os 
Estados-Membros estabelecem objetivos e 
critérios transparentes, em conformidade 
com o artigo 28.º, n.º 2, os quais serão 
disponibilizados ao público.

Or. en

Alteração 448
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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 
utilizam artes e práticas seletivas que 
eliminam as capturas indesejadas e outros 
impactos negativos no ambiente marinho.

Or. en
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Alteração 449
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 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, n.º 2 e de possibilidades de 
pesca, em conformidade com o n.º 1 do 
presente artigo, um Estado-Membro, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferece incentivos 
aos navios de pesca que utilizam artes 
seletivas e de impacto reduzido que 
eliminam as capturas indesejadas.

Or. en

Alteração 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas. As 
respetivas receitas podem ser afetadas a 
medidas destinadas a manter a 
capacidade de pesca atual.

Or. lt

Alteração 451
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 6



AM\895363PT.doc 77/120 PE485.857v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

6. Os Estados-Membros fixam taxas pela 
utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Or. en

Alteração 452
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais e colocam o registo à 
disposição do público.

Or. en

Alteração 453
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2

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

Or. en
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Alteração 454
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A transferência de CPT será feita de 
uma forma transparente. As informações 
relativas às CPT devem ser apresentadas 
aos órgãos consultivos regionais, que 
darão acesso a essas informações sem 
prejuízo da Comissão Europeia e do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 455
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 456
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Atribuição de possibilidades de pesca não 
sujeitas a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 457
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 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 
no artigo 28.º, n.º 2, os quais serão 
disponibilizados ao público. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. en

Alteração 458
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Na repartição das possibilidades de 
pesca individuais, um Estado-Membro dá 
acesso prioritário aos navios de pesca que 
cumpram critérios transparentes e 
objetivos. Os critérios transparentes são 
definidos pelo Conselho e o Parlamento e 
tornados públicos e devem incluir os 
seguintes elementos (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) Ter 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 
consultoria científica;
c) Assegurar 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
e) A utilização da vigilância por vídeo ou 
dum equipamento de controlo eletrónico 
equivalente;
f) 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.

Or. en

Alteração 459
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Assim que tiverem sido esgotadas 
todas as possibilidades de pesca atribuídas 
a uma unidade populacional específica, a 
nível nacional e/ou da UE, têm de cessar 
todas as atividades de pesca que incluam 
capturas, quer sejam ou não intencionais.

Or. en

Alteração 460
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte IV – 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) 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.
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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 
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.

Or. en

Alteração 461
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 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 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].

Or. en

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.
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Alteração 462
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 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. Eles informam anualmente a 
Comissão sobre os progressos alcançados.

Or. en

Alteração 463
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros informam 
anualmente sobre as medidas adotadas 
nos termos do n.º 1 e os progressos 
alcançados com vista a obter um 
equilíbrio efetivo entre a sua capacidade 
de pesca e as suas possibilidades de pesca.

Or. en

Justificação

Atualmente, a informação por parte dos Estados-Membros é exigida ao abrigo da 
regulamentação relativa à PCP existente e é necessário prosseguir e reforçar a mesma. É 
essencial aumentar a responsabilização dos responsáveis pela tomada de decisões e exigir 
relatórios indicando como as medidas contribuem para os objetivos principais.
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Alteração 464
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As frotas de todos os Estados-Membros
são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca baseados nos dados 
previstos no artigo 33.º-A.

Or. en

Alteração 465
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 466
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 467
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte V – 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, 35.º e o 
presente.

Or. en

Alteração 468
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 1. Os Estados-Membros recolhem dados 
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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:

biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas e da aquicultura 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:

Or. en

Alteração 469
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O estado dos recursos biológicos 
marinhos explorados;

a) O estado dos recursos biológicos 
marinhos explorados, a fim de manter ou 
restaurar as unidades populacionais em 
níveis acima daqueles que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, em níveis acima 
daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020 e 
para alcançar e manter um bom estado 
ambiental no ambiente marinho da UE 
até 2020;

Or. en

Alteração 470
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 471
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) 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;

Or. en

Alteração 472
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 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, 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/ou do Regulamento (CE) n.º 
199/2008 tal como for alterado, revisto ou 
substituído. Tal programa plurianual prevê 
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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 deve 
continuar a ser aplicado aos programas 
nacionais de recolha e gestão dos 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.

Or. en

Alteração 473
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 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 participa em, e promove 
ativamente, a sustentabilidade das
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 estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º.

Or. en

Justificação

Foi feita uma série de compromissos internacionais importantes, por exemplo, no contexto 
dos processos do Rio e FAO, que não são abrangidos pela obrigação do prazo e os objetivos 
políticos.

Alteração 474
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 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 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, princípios e legislações 
existentes da UE nos domínios da pesca, 
ambiente e desenvolvimento, incluindo os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Alteração 475
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 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;

Or. en

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 
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ambiente.

Alteração 476
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 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.

Or. en

Alteração 477
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 - n.º 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 dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas 
organizações internacionais utilizando 
técnicas de análise socioeconómicas.

Or. el

Alteração 478
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 40 - n.º 1
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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).

Or. el

Alteração 479
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1

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.

Or. en

Justificação

Garantir que os navios da UE têm de cumprir as mesmas normas onde quer que pesquem.
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Alteração 480
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – 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 UE que pesca 
em águas de países terceiros que seja, 
pelo menos, tão rigoroso como a 
legislação da UE aplicável no domínio da 
gestão das pescas, proteção ambiental e 
políticas sociais.

Or. en

Alteração 481
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

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 
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.

2. Os navios que arvoram o pavilhão da 
União e/ou são da sua propriedade
pescam unicamente o excedente das 
capturas admissíveis determinado pelo país 
terceiro, conforme previsto no artigo 62.º, 
n.º 2, da Convenção 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.

Or. en
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Alteração 482
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O nível das atividades de pesca 
conduzidas por navios de pesca da UE 
não pode pôr em risco as possibilidades de 
pesca dos pescadores locais do país 
terceiro.

Or. en

Alteração 483
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de permitir a identificação de 
excedentes das capturas admissíveis 
referidas no n.º 3, os acordos de parceria 
no domínio da pesca prevêem a 
transparência e o intercâmbio de todas as 
informações pertinentes entre a UE e o 
país terceiro acerca do esforço de pesca 
total nas unidades populacionais em 
questão por navios nacionais e, se for 
adequado, estrangeiros.

Or. en

Alteração 484
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. A fim de permitir a identificação de 
excedentes das capturas admissíveis 
referidas no n.º 3, os acordos de parceria 
no domínio da pesca prevêem a 
transparência e o intercâmbio de todas as 
informações pertinentes entre a UE e o 
país terceiro acerca do esforço de pesca 
total nas unidades populacionais em 
questão por navios nacionais e, se for 
adequado, estrangeiros.

Or. en

Justificação

Nos termos da UNCLOS, a UE tem o direito de reclamar o acesso ao excedente das capturas 
admissíveis (artigo 62.º, n.º 2). Em muitos casos, é difícil - senão impossível - quantificar o 
excedente acessível à UE devido à falta de dados, transparência, etc. Os acordos de pesca 
bilaterais da UE têm de proporcionar as condições para assegurar que as atividades de 
pesca da UE não provocam a sobrepesca.

Alteração 485
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os acordos de parceria no domínio 
da pesca devem determinar que os navios 
de pesca da UE 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.

Or. en

Justificação

A chamada “cláusula de exclusividade” foi introduzida na última reforma e determina que 
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um navio da UE só pode pescar nas águas dum país terceiro com quem a UE possuir um 
acordo de pesca bilateral e apenas se operar nos termos desse acordo. Isto assegura que há 
certas condições mínimas e um grau de cumprimento aplicáveis a toda a frota da UE.

Alteração 486
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A fim de permitir a identificação de 
excedentes das capturas admissíveis 
referidas no n.º 2, os acordos de pesca 
sustentável prevêem a transparência e o 
intercâmbio de todas as informações 
pertinentes entre a UE e o país terceiro 
acerca do esforço de pesca total nas 
unidades populacionais em questão por 
navios nacionais e, se for adequado, 
estrangeiros.

Or. en

Alteração 487
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. Os acordos de pesca sustentável 
determinam que as licenças de pesca de 
qualquer tipo não serão concedidas a 
navios de pesca que anteriormente 
usaram um pavilhão da União nos 24 
meses anteriores ao pedido de licença de 
pesca e que pretendiam visar espécies 
abrangidas pelo acordo de pesca 
sustentável.

Or. en
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Justificação

Foram registados inúmeros casos de navios com pavilhão da UE que mudaram de pavilhão 
após esgotarem as suas possibilidades de pesca nos termos dum acordos de parceria no 
domínio da pesca para continuarem a pescar ao abrigo dum acordo particular, 
frequentemente menos rigoroso e sem possibilidade de controlo pela UE ou mesmo pelo 
Estado-Membro de propriedade efectiva, o que prejudica tais medidas com vista à 
sustentabilidade do pescado e a evitar a sobre-exploração dos recursos dos países em 
desenvolvimento.

Alteração 488
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 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 dos custos do acesso 
das frotas da UE aos recursos haliêuticos 
nas águas de países terceiros; os custos do 
acesso devem progressivamente ser 
suportados pelos proprietários de navios;

Or. en

Alteração 490
Åsa Westlund
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Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 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, que serão 
eliminados gradualmente mas o mais 
tardar em 2020;

Or. en

Justificação

Considera-se que os pagamentos da UE em favor das pescas distorcem o comércio e 
constituem subvenções prejudiciais em termos económicos e biológicos. As subvenções 
financeiras em favor do acesso às pescas de países terceiros devem ser eliminadas 
progressivamente, o mais tardar, até 2020.

Alteração 491
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 
de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro. 
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos.

b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância, a 
transparência, a participação, os 
mecanismos de responsabilização e outros 
elementos de reforço da capacidade 
relativos à gestão sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e a promoção de uma 
política da pesca sustentável fomentada 
pelo país terceiro. Tal assistência 
financeira é condicionada à obtenção de 
resultados específicos.

Or. en
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Alteração 492
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-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 
UE.

Or. en

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 493
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os custos do acesso aos recursos da 
pesca em águas de países terceiros serão 
suportados totalmente pelos operadores 
que pescam nessas águas.

Or. en
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Alteração 494
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os custos totais do acesso aos 
recursos da pesca em águas de países 
terceiros serão suportados pelos 
operadores que pescam nessas águas.

Or. en

Alteração 495
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura Garantir uma aquicultura sustentável

Or. en

Alteração 496
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura Gestão e desenvolvimento sustentáveis da 
aquicultura

Or. en
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Alteração 497
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

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 aquicultura é - e deve permanecer -
uma competência nacional. Porém, 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:

Or. en

Alteração 498
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

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, 
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constituem a base dos planos estratégicos 
nacionais plurianuais e visam:

Or. en

Alteração 499
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

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 coercivas da União sobre as 
prioridades e objetivos comuns para a 
gestão sustentável e 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 para os 
Estados-Membros que já exercem 
atividades aquícolas ou de aquicultura de 
repovoamento ou que planeiam fazê-lo até 
2014. Esses planos estarão em 
conformidade com os artigos 2.º e 3.º e 
visam:

Or. en

Alteração 500
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura biológica e em sistema 
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e inovação; fechado e apoiar o seu desenvolvimento e 
inovação;

Or. en

Alteração 501
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Impedir a deterioração do ambiente 
marinho;

Or. en

Alteração 502
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Garantir que as atividades aquícolas 
estão em conformidade com os artigos 2.º 
e 3.º;

Or. en

Alteração 503
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 

d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
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acesso às águas e ao espaço; acesso às águas e ao espaço, em 
conformidade com a política da UE no 
domínio da gestão das zonas costeiras e 
do ordenamento do espaço marítimo;

Or. en

Alteração 504
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Assegurar a sustentabilidade 
ambiental, social  e económica do setor;

Or. el

Alteração 505
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Avaliar o impacto ambiental das 
atividades aquícolas ou de aquicultura de 
repovoamento.

Or. en

Alteração 506
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. el

Alteração 507
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para 
atividades aquícolas sustentáveis no seu 
território até 2014.

Or. en

Justificação

Desnecessário para promover o desenvolvimento da aquicultura nestes planos.

Alteração 508
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para a 
gestão sustentável e o desenvolvimento 
das atividades aquícolas ou a aquicultura 
de repovoamento no seu território até 
2014.

Or. en
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Alteração 509
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos estratégicos nacionais 
plurianuais visam, nomeadamente:

4. Os planos estratégicos nacionais 
plurianuais abordam, especificamente:

Or. en

Justificação

Os planos estratégicos nacionais irão concentrar-se na promoção da aquicultura sustentável 
e em garantir que as questões são plenamente abordadas.

Alteração 510
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças, dando ênfase à 
aquicultura biológica;

Or. en

Alteração 511
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
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espaço; espaço, em conformidade com a política 
da UE no domínio da gestão das zonas 
costeiras e do ordenamento do espaço 
marítimo;

Or. en

Alteração 512
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) A definição de indicadores da 
sustentabilidade nos planos ambiental, 
económico e social, da segurança 
alimentar, da sanidade animal e 
bem-estar dos animais e dum ambiente 
sustentável;

Or. en

Alteração 513
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Medidas para garantir o respeito 
total da atual legislação ambiental da UE 
pelas atividades aquícolas;

Or. en

Alteração 514
Linda McAvan
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) A integração na estratégia da UE 
relativa à aquicultura sustentável, as 
políticas ambientais da UE (Diretivas 
2008/56/CE, 1992/33/CEE, 2009/145/CE 
e 2000/60/CE) e a abordagem das 
questões da integração da aquicultura no 
ordenamento territorial marinho, na 
Natura 2000 e nas zonas marinhas 
protegidas.

Or. en

Justificação

As explorações da aquicultura têm de cumprir toda a legislação ambiental da UE e a atual 
estratégia de aquicultura sustentável, a fim de assegurar a concretização dos objetivos da 
sustentabilidade e do bom estado ambiental das águas.

Alteração 515
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) A avaliação de outros eventuais efeitos 
transfronteiriços sobre os 
Estados-Membros vizinhos, a 
normalização e a coerência da Diretiva 
relativa à avaliação de impacto ambiental 
(AIA), a fim de reduzir os efeitos 
ambientais e das alterações climáticas.

Or. en

Alteração 516
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) A avaliação de outros eventuais efeitos 
das atividades aquícolas sobre os recursos 
biológicos marinhos e os ecossistemas 
marinhos desse Estado-Membro ou sobre 
os Estados-Membros vizinhos.

Or. en

Alteração 517
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A necessidade de I&D inovadora 
para apoiar a modernização sustentável e 
a integração noutras indústrias modernas, 
por exemplo, a produção de energias 
renováveis.

Or. en

Justificação

A I&D é essencial para levar a aquicultura aos próximos níveis de sustentabilidade e 
minimizar os efeitos negativos. Por exemplo, ela irá apoiar os progressos na re-circulação 
dos sistemas aquícolas e na minimização das necessidades de água da exploração.

Alteração 518
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Garantir a segurança alimentar, a 
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sanidade animal e o bem-estar dos 
animais;

Or. en

Alteração 519
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) A necessidade de acordar em normas 
comuns em matéria de produção e 
rotulagem;

Or. en

Justificação

Os consumidores querem assegurar que o peixe que consomem é sustentável, pelo que 
precisam de normas comuns em matéria de produção e rotulagem.

Alteração 520
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Garantir a utilização de rações para 
animais sustentáveis;

Or. en

Alteração 521
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-C) Requisitos em matéria de gestão 
corrente da aquicultura baseada na 
captura e das unidades populacionais 
selvagens relacionadas em ambas as fases 
de produção com vista à eliminação 
progressiva deste tipo de atividade.

Or. en

Justificação

A aquicultura baseada na captura é relativamente nova e pode não ser sustentável quando 
houver um risco de redução significativa das unidades populacionais selvagens, dado que 
depende destas últimas para as ovas. É necessária regulamentação clara e atualizada e o 
desenvolvimento de novas metodologias para a reprodução do peixe selvagem em cativeiro 
para assim eliminar progressivamente esta atividade.

Alteração 522
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O requisito de usar rações para 
animais sustentáveis, o potencial de usar 
produtos derivados animais e o 
desenvolvimento de alternativas ao óleo e 
farinha de peixe.

Or. en

Alteração 523
Kriton Arsenis

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

Or. en

Alteração 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
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.

Os Estados-Membros exigem que os 
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.

Or. en

Alteração 525
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 

Os Estados-Membros exigem que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
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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.

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.

Or. en

Alteração 526
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
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.

Os Estados-Membros exigem que os 
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.

Or. en

Alteração 527
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-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, tornadas
acessíveis ao público pela Comissão.
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Or. en

Justificação

Aumento da transparência.

Alteração 528
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 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 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

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, 
duração e reiteração do incumprimento.

Or. en

Alteração 529
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão assegura a divulgação 
pública de informações pormenorizadas e 
atempadas sobre a utilização da 
assistência financeira, incluindo 
avaliações e orçamentos pertinentes.

Or. en
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Alteração 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. 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.

Or. en

Justificação

A avaliação adequada da capacidade da frota é uma condição prévia para orientar o gasto 
de fundos nos navios. A falta dessa avaliação é uma das principais razões para a 
modernização contraprodutiva dos navios ou partes que visam unidades populacionais 
esgotadas.

Alteração 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores após a concessão 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.

Or. en
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Justificação

Os operadores que violem gravemente as normas da PCP devem reembolsar total ou 
parcialmente a assistência financeira da UE que receberam anteriormente.

Alteração 532
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 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 5 
anos anteriores à sua concessão, ele não 
tiver cometido infrações graves.

Or. en

Justificação

São necessários desincentivos fortes para desencorajar os operadores de violarem a lei. 
Cinco anos é um dissuasor forte. Qualquer violação da lei deve ser sancionada e não apenas 
as que envolvem sanções diretas.

Alteração 533
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 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 
10 anos anteriores à sua concessão, não 
tiver cometido infrações graves.

Or. en
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Alteração 534
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 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 o 
período de, pelo menos, 5 anos anterior à 
sua concessão, não lhe tiverem sido 
aplicadas sanções por infrações graves.

Or. en

Alteração 535
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – parágrafo 3 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. 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 termos do 
artigo 34.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 536
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 1
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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.

Or. en

Alteração 537
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

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.

Or. en

Alteração 538
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Parte XIII – artigo 56 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta anualmente um 
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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 UE de restaurar e 
manter as populações das espécies 
exploradas em níveis acima daqueles que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015.

Or. en

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 539
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É revogado o Regulamento (CE) 
n.º 199/2008.

Suprimido

Or. en

Alteração 540
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No artigo 1.º, n.º 1 do Regulamento 
(CE) n.º 1288/2009, os termos “3 
(incluindo os subpontos 3.1-3.2)” 



AM\895363PT.doc 119/120 PE485.857v01-00

PT

tornam-se caducos.

Or. nl

Justificação

Esta derrogação prevê uma autorização limitada da pesca por impulsos elétricos.

Alteração 541
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 58 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 542
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo 3 – quadro – nova categoria

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

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 
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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.


