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Alteração 22
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um plano 
plurianual relativo à unidade populacional 
de salmão do mar Báltico e às pescarias 
que exploram essa unidade populacional. 

Proposta de regulamento DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um plano 
plurianual relativo à unidade populacional 
de salmão do mar Báltico e às pescarias 
que gerem essa unidade populacional. 

Or. en

Alteração 23
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os recentes pareceres científicos do 
Conselho Internacional de Exploração do 
Mar (CIEM) e do Comité Científico, 
Técnico e Económico das Pescas (CCTEP) 
afirmam que algumas unidades 
populacionais de salmão do Báltico do rio 
atingiram um nível inferior aos limites 
biológicos de segurança e que deve ser 
definido um plano plurianual a nível 
europeu.

(2) Os recentes pareceres científicos do 
Conselho Internacional de Exploração do 
Mar (CIEM) e do Comité Científico, 
Técnico e Económico das Pescas (CCTEP) 
afirmam que algumas unidades 
populacionais de salmão do Báltico do rio 
atingiram um nível inferior aos limites 
biológicos de segurança, que as unidades 
populacionais de salmão em cerca de 
trinta rios que desaguam no Báltico estão 
ameaçadas e que deve ser definido um 
plano plurianual a nível europeu. 

Or. lt

Alteração 24
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
d), do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), a União dispõe de 
competência exclusiva no domínio da 
conservação dos recursos biológicos do 
mar. Sendo o salmão uma espécie 
anádroma, a conservação das unidades 
populacionais marinhas de salmão do 
Báltico não é possível sem a adoção de 
medidas destinadas a proteger essas 
unidades populacionais durante a fase em 
que vivem nos rios. Por conseguinte, essas 
medidas também são abrangidas pela 
competência exclusiva da União, 
porquanto visam assegurar a conservação 
efetiva das espécies marinhas durante todo 
o seu ciclo migratório, devendo ser 
contempladas pelo plano plurianual.

(3) De acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
d), do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), a União dispõe de 
competência exclusiva no domínio da 
conservação dos recursos biológicos do 
mar. Sendo o salmão uma espécie 
anádroma, a conservação das unidades 
populacionais de salmão do Báltico não é 
possível sem uma eliminação progressiva 
da pesca de unidades populacionais 
mistas de salmão, como também não é 
possível sem a adoção de medidas 
destinadas a proteger essas unidades 
populacionais durante a fase em que vivem 
nos rios. Por conseguinte, essas medidas 
também são abrangidas pela competência 
exclusiva da União, porquanto visam 
assegurar a conservação efetiva das 
espécies marinhas durante todo o seu ciclo 
migratório, devendo ser contempladas pelo 
plano plurianual.

Or. fi

Alteração 25
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 92/43/CEE, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens, enumera o 
salmão como uma espécie de interesse da 
União Europeia e as medidas adotadas ao 
abrigo desta diretiva devem assegurar que 
a exploração desta espécie é compatível 
com o seu estado de conservação 
favorável. É, deste modo, necessário 
assegurar que as medidas destinadas a 
proteger o salmão adotadas ao abrigo do 

(4) A Diretiva 92/43/CEE, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens, enumera o 
salmão como uma espécie de interesse da 
União Europeia e as medidas adotadas ao 
abrigo desta diretiva devem assegurar que 
a exploração desta espécie é compatível 
com o seu estado de conservação 
favorável. É, deste modo, necessário 
assegurar que as medidas destinadas a 
proteger o salmão adotadas ao abrigo do 



AM\899182PT.doc 5/26 PE486.132v02-00

PT

presente regulamento são coerentes e 
coordenadas com as medidas adotadas ao 
abrigo da referida diretiva.

presente regulamento são coerentes e 
coordenadas com as medidas adotadas ao 
abrigo da referida diretiva. Para conseguir 
um crescimento sustentável das unidades 
populacionais de salmão, é necessária 
uma eliminação progressiva da pesca de 
unidades populacionais mistas, 
substituindo-a pela pesca em separado de 
cada uma das unidades. A proibição da 
pesca com palangres derivantes poderia 
igualmente constituir um instrumento 
importante para o melhoramento das 
unidades populacionais de salmão, uma 
vez que iria reduzir as devoluções de 
salmão subdimensionado.

Or. fi

Alteração 26
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de evitar o risco de 
declarações imprecisas relativas à captura 
de truta marinha e salmão, é necessário 
estabelecer um tamanho mínimo de 
desembarque comum para ambas as 
espécies, de modo a cumprir os 
regulamentos comunitários, ou seja, 60 
cm para o salmão e 50 cm para a truta 
marinha.

Or. en

Alteração 27
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Porém, uma vez que a libertação de 
salmão pode ser atualmente obrigatória em 
determinados Estados-Membros e, a fim de 
conceder aos Estados-Membros um prazo 
para adaptarem as suas medidas a estes 
requisitos, a libertação de salmão para fins 
que não sejam o povoamento ou 
repovoamento direto deve ser permitida 
durante um período transitório de sete anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

(14) Porém, uma vez que a libertação de 
salmão pode ser atualmente obrigatória em 
determinados Estados-Membros e, a fim de 
conceder aos Estados-Membros um prazo 
para adaptarem as suas medidas a estes 
requisitos, a libertação de salmão para fins 
que não sejam o povoamento ou 
repovoamento direto deve ser permitida 
durante um período transitório de dez anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento. 

Or. lt

Alteração 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios. 

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios de pesca comercial e aos 
navios de serviço utilizados na pesca à 
linha e em outros tipos de pesca. 

Or. en

Alteração 29
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de melhorar a qualidade e 
quantidade dos dados científicos sobre as
unidades populacionais de salmão, deve 
ser permitida a pesca com meios elétricos. 

(18) A fim de melhorar a qualidade e 
quantidade dos dados científicos, deve ser 
estudada a possibilidade de pesca das 
unidades populacionais de salmão com 
meios elétricos.

Or. en

Alteração 30
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pesca comercial praticada no mar 
Báltico e nos rios a este ligados, situados 
no território dos Estados-Membros (adiante 
denominados «Estados-Membros
visados»);

a) pesca comercial e navios de serviço no 
mar Báltico e nos rios a este ligados, 
situados no território dos 
Estados-Membros (adiante denominados 
«Estados-Membros visados»); 

Or. lt

Alteração 31
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico, quando esta atividade é praticada 
por navios de serviço.

Suprimido

Or. en
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Alteração 32
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico, quando esta atividade é praticada 
por navios de serviço.

b) Pesca recreativa de salmão nos 
Estados-Membros visados, onde esta 
tenha um impacto significativo.

Or. en

Alteração 33
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico, quando esta atividade é praticada 
por navios de serviço.

b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico e nos rios, situados no território 
dos Estados-Membros, que desaguam no 
Báltico;

Or. lt

Alteração 34
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

(c) «Unidade populacional de salmão do 
Báltico» – qualquer unidade populacional 
de salmão selvagem e de cultura do mar 
Báltico e nos rios da região do Báltico;

(c) «Unidades populacionais de salmão do 
Báltico» – qualquer unidade populacional 
de salmão selvagem e de cultura do mar 
Báltico e nos rios da região do Báltico;

Or. fi
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Alteração 35
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

k) «Total admissível de capturas (TAC)» –
a quantidade de salmão do Báltico que 
pode ser capturada e desembarcada em 
cada ano.

k) «Total admissível de capturas (TAC)» –
a quantidade de salmão do Báltico que 
pode ser capturada e desembarcada por 
pescarias comerciais no mar Báltico em 
cada ano.

Or. en

Alteração 36
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

a) A unidade populacional de salmão do 
Báltico é explorada de forma sustentável, 
de acordo com o princípio do rendimento 
máximo sustentável;

a) A unidade populacional de salmão do 
Báltico é gerida de forma sustentável, de 
acordo com o princípio do rendimento
máximo sustentável;

Or. en

Alteração 37
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 75 % da capacidade potencial de 

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar o máximo da capacidade 
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produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

realisticamente possível de produção de 
juvenis em cada rio num prazo de cinco 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 38
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 50 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e 75 % num prazo de dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 50 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e o máximo da capacidade 
realisticamente possível de produção de 
juvenis num prazo de dez anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 39
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um
nível mínimo de 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem.

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida no nível
máximo da capacidade realisticamente 
possível de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem.
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Or. en

Alteração 40
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão nos rios de 
salmão selvagem não deve exceder o nível 
correspondente à taxa de mortalidade por 
pesca a que se refere o n.º 2.

Suprimido

2. A taxa de mortalidade por pesca 
aplicável às unidades populacionais de 
salmão nos rios de salmão selvagem deve 
ser fixada por cada Estado-Membro, de 
acordo com as metas mencionadas no 
artigo 5.º e com os pareceres dos peritos 
da CCTEP e do CIEM, e deve ser sujeita 
a reavaliações regulares por estes dois 
organismos sempre que estiverem 
disponíveis mais informações ou sempre 
que surgirem alterações nas 
características dos rios. Para esse efeito, 
os Estados-Membros devem tomar em 
consideração a capacidade potencial de 
produção de juvenis determinada pelo 
CIEM para cada rio, com base nos 
parâmetros específicos pertinentes a cada 
rio, reavaliada regularmente por este 
organismo sempre que estiverem 
disponíveis mais informações ou sempre 
que surgirem alterações nas 
características dos rios.
3. Os Estados-Membros visados devem 
publicar, na parte acessível ao público do 
seu sítio Internet oficial, criado em 
conformidade com o artigo 114.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, a taxa 
de mortalidade por pesca nos rios de 
salmão selvagem e o correspondente TAC 
de salmão, o mais tardar um ano após a 
entrada em vigor do presente 
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regulamento, e devem revê-los 
anualmente. 

4. A Comissão deve avaliar de três em três 
anos a compatibilidade e a eficácia das 
medidas adotadas pelos Estados-Membros
em conformidade com o presente artigo, 
com base nos objetivos e metas 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º.
5. A Comissão tem o poder de adotar atos 
delegados nos termos do artigo 26.º no 
que diz respeito à especificação da taxa de 
mortalidade por pesca e/ou ao 
correspondente TAC em rios de salmão 
selvagem e/ou ao encerramento da 
pescaria em causa se os Estados-Membros
visados não tiverem publicado essas 
medidas, de acordo com os n.ºs 1, 2 e 3, 
no prazo fixado após a entrada em vigor 
do presente regulamento.
6. A Comissão tem o poder de adotar atos 
delegados nos termos do artigo 26.º no 
que diz respeito à especificação da taxa de 
mortalidade por pesca e/ou ao 
correspondente TAC em rios de salmão 
selvagem e/ou ao encerramento da 
pescaria em causa se, com base na 
avaliação realizada nos termos do n.º 4, as 
medidas adotadas pelos Estados-Membros
forem consideradas incompatíveis com os 
objetivos e metas estabelecidos nos artigos 
4.º e 5.º ou se se considerar que não 
permitem o cumprimento desses objetivos 
e metas.
7. As medidas adotadas pela Comissão 
devem ter por finalidade assegurar que os 
objetivos e metas estabelecidos nos artigos 
4.º e 5.º são atingidos. Aquando da adoção 
do ato delegado pela Comissão, as 
medidas dos Estados-Membros deixam de 
produzir efeitos.

Or. en
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Alteração 41
Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As medidas adotadas pela Comissão 
devem ter por finalidade assegurar que os 
objetivos e metas estabelecidos nos artigos 
4.º e 5.º são atingidos. Aquando da adoção 
do ato delegado pela Comissão, as medidas 
dos Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos.

7. As medidas adotadas pela Comissão 
devem ter por finalidade assegurar que os 
objetivos e metas estabelecidos nos artigos 
4.º e 5.º são atingidos. Aquando da adoção 
do ato delegado pela Comissão, as medidas 
dos Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos. Para conseguir uma pesca 
sustentável, a confiança e os métodos de 
comunicação entre as partes interessadas 
deverão ser melhorados.

Or. en

Alteração 42
Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As medidas tomadas para a 
recuperação da integridade genética e 
diversidade do salmão do Báltico não 
deverão afetar de forma irrazoável as 
condições económicas e sociais das 
regiões de pescas. 

Or. en

Alteração 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
exceder o nível correspondente a uma taxa 
de mortalidade por pesca de 0,1.

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
exceder o nível correspondente a uma taxa 
de mortalidade por pesca de 0,25.

Or. en

Alteração 44
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

A captura de salmão no mar para além 
das linhas de base deve ser 
progressivamente eliminada. O esforço de 
pesca do salmão deve ser reduzido em 
50% no prazo de três anos a partir da 
entrada em vigor do presente regulamento 
e a captura deve ser proibida no prazo de 
quatro anos a partir da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. fi

Justificação

A pesca de unidades populacionais mistas de salmão não é sustentável e deve, por isso, ser 
completamente abolida depois de um período de transição.

Alteração 45
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
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exceder o nível correspondente a uma taxa 
de mortalidade por pesca de 0,1.

exceder o nível correspondente a uma taxa 
de mortalidade por pesca de 0,1.

As capturas de salmão nos rios e no mar 
dentro das linhas de base devem ser 
reduzidas no prazo máximo de seis anos 
após entrada em vigor do presente 
regulamento.
Para permitir o crescimento das 
populações de salmão para além dos 
níveis de máximo rendimento sustentável, 
a captura de salmões deve ser proibida 
durante o período de desova nas áreas 
naturais de desova.

Or. en

Alteração 46
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Utilização de quotas nacionais pelos navios 
de serviço

Utilização de quotas nacionais pelos navios 
de serviço e pesca recreativa

Or. en

Alteração 47
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As capturas de salmão realizadas no mar 
por navios de serviço devem ser imputadas 
às quotas nacionais.

1. As capturas de salmão realizadas no mar 
por navios de serviço e pela pesca 
recreativa costeira e fluvial devem ser 
imputadas às quotas nacionais.

Or. en
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Justificação

A pesca recreativa não é atualmente incluída no cálculo das quotas de pesca e deve também 
ser registada e regulamentada a nível nacional.

Alteração 48
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tamanho mínimo de desembarque 
para o salmão e a truta marinha. O 
tamanho mínimo de desembarque deve 
ser de 60 cm para o salmão e 50 cm para 
a truta marinha.

Or. en

Alteração 49
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
os Estados-Membros visados devem 
estabelecer medidas técnicas de 
conservação nacionais, o mais tardar dois 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

1. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
os Estados-Membros visados devem 
estabelecer, manter e, se necessário, 
melhorar as medidas técnicas de 
conservação nacionais já existentes, o mais 
tardar dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 50
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O povoamento de salmão só pode ser 
efetuado em rios de salmão selvagem. O 
número de juvenis libertados em cada rio 
não deve exceder a capacidade potencial 
estimada de produção de juvenis do rio.

1. O povoamento de salmão pode ser 
efetuado em rios de salmão selvagem e, 
durante um período de transição, também 
nos estuários. O número de alevins
libertados em cada rio não deve exceder a 
capacidade potencial estimada de produção 
de juvenis do rio.

Or. fi

Justificação

A proibição do povoamento compulsivo não vai, só por si, resolver os problemas das 
unidades populacionais de salmão, pois ainda não foi claramente demonstrado que o 
povoamento de salmão provoque problemas significativos no banco de genes do salmão 
selvagem. Devem continuar a ser desenvolvidas medidas alternativas ao povoamento, tais 
como as passagens para peixes e a compensação obrigatória, de modo que a longo prazo 
seja possível substituir o povoamento por essas medidas alternativas.

Alteração 51
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade genética 
das diferentes unidades populacionais de 
salmão do rio, tomando em consideração as 
comunidades piscícolas existentes no rio 
povoado e nos rios vizinhos e 
maximizando o efeito do povoamento.

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade genética 
das diferentes unidades populacionais de 
salmão do rio, tomando em consideração as 
comunidades piscícolas existentes no rio 
povoado e nos rios vizinhos e 
maximizando o efeito do povoamento. Os 
peixes adultos devem ser provenientes da 
mesma bacia hidrográfica.

Or. en
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Alteração 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade genética 
das diferentes unidades populacionais de 
salmão do rio, tomando em consideração as 
comunidades piscícolas existentes no rio 
povoado e nos rios vizinhos e 
maximizando o efeito do povoamento.

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade genética 
das diferentes unidades populacionais de 
salmão do rio, tomando em consideração as 
comunidades piscícolas existentes no rio 
povoado e nos rios vizinhos e 
maximizando o efeito do povoamento. Os 
juvenis devem ter origem no rio de salmão 
selvagem mais próximo possível.

Or. en

Alteração 53
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O rio permitir o livre fluxo migratório, 
apresentar uma qualidade de água e um 
habitat adequados para a reprodução e o 
crescimento do salmão;

a) O rio ou os respetivos cursos 
permitirem o livre fluxo migratório, 
apresentarem uma qualidade de água e um 
habitat adequados para a reprodução e o 
crescimento do salmão;

Or. en

Alteração 54
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O rio permitir o livre fluxo migratório, 
apresentar uma qualidade de água e um 
habitat adequados para a reprodução e o 
crescimento do salmão;

a) For possível o fluxo migratório do 
salmão e o rio apresentar uma qualidade de 
água e um habitat adequados para a 
reprodução e o crescimento do salmão;

Or. fi

Justificação

Os rios de salmão regularizados não estão totalmente isentos de obstáculos, mas o fluxo 
migratório dos salmões pode, apesar disso, ser possível, por exemplo, com a ajuda de 
passagens para peixes.

Alteração 55
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os peixes adultos devem ser 
provenientes da mesma bacia 
hidrográfica.

Or. en

Alteração 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os juvenis devem ter origem no rio 
de salmão selvagem mais próximo 
possível.

Or. en
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Alteração 57
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O repovoamento direto pode também 
ser efetuado fora dos potenciais rios de 
salmão, de acordo com a metodologia 
definida pelo CIEM em relação às 
tecnologias de reprodução e condições de 
repovoamento, para evitar o impacto 
negativo dessas libertações sobre as 
populações de salmão selvagem.

Or. en

Alteração 58
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Período de transição Suprimido
As libertações de salmão que não sejam 
efetuadas em conformidade com os 
artigos 12.º e 13.º podem prosseguir 
durante sete anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 59
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 14 

Texto da Comissão Alteração

As libertações de salmão que não sejam As libertações de salmão que não sejam 
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efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante sete
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante 15
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. fi

Justificação

Um período de transição de sete anos é demasiado curto para permitir a introdução e o 
desenvolvimento de medidas alternativas.

Alteração 60
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

As libertações de salmão que não sejam 
efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante sete
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

As libertações de salmão que não sejam 
efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante 10
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. lt

Alteração 61
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão devem manter um diário de pesca 
sobre as suas operações, em conformidade 
com as regras estabelecidas no artigo 14.º 

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão devem manter um diário de pesca 
sobre as suas operações, em conformidade 
com as regras estabelecidas no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
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do Regulamento (CE) n.º 1224/2009. exceto se um navio que arvore pavilhão de 
um Estado-Membro relevante tiver uma 
captura anual de salmão inferior a 10 
toneladas, com um comprimento total 
inferior a 12 metros, e pesque 
exclusivamente em águas territoriais sem 
se ausentar do porto mais de 24 horas.

Or. en

Alteração 62
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão devem manter um diário de pesca 
sobre as suas operações, em conformidade 
com as regras estabelecidas no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão, assim como os capitães de navios 
de pesca comercial e navios de serviço da 
União Europeia, utilizados na pesca à 
linha e em outros tipos de pesca, devem 
manter um diário de pesca sobre as suas 
operações, em conformidade com as regras 
estabelecidas no artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. en

Alteração 63
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
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Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, exceto 
se um navio que arvore pavilhão de um 
Estado-Membro relevante tiver uma 
captura anual de salmão inferior a 10 
toneladas, com um comprimento total 
inferior a 12 metros, e pesque 
exclusivamente em águas territoriais sem 
se ausentar do porto mais de 24 horas.

Or. en

Alteração 64
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca comercial e 
navios de serviço da União Europeia, 
utilizados na pesca à linha e em outros 
tipos de pesca, com qualquer comprimento, 
que mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. en

Alteração 65
Kārlis Šadurskis
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As obrigações referidas nos n.os 1 e 2 
e no artigo 18.º não se aplicam aos navios 
de serviço dos Estados-Membros cuja 
captura anual de salmão seja inferior a 10 
toneladas. Nesses casos, a pesca de 
salmão deve ser controlada e os dados 
recolhidos em conformidade com o artigo 
55.º do Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. en

Alteração 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cumprimento das normas relativas à 
utilização das quotas, à autorização de 
atividade e às declarações de capturas por 
parte dos navios de serviço;

b) cumprimento das normas relativas à 
utilização das quotas, à autorização de 
atividade e às declarações de capturas por 
parte dos navios de serviço e navios de 
pesca recreativa que utilizem os mais 
variados tipos de equipamento;

Or. en

Alteração 67
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de recolha de dados, cada 
coorte de salmão juvenil existente em 
todos os rios de salmão selvagem pode ser 
observada através de pesca com meios 

1. Depois de uma avaliação de impacto 
com resultados positivos, para efeitos de 
recolha de dados, cada coorte de salmão 
juvenil existente em todos os rios de 
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elétricos antes da primeira migração para o 
mar (smoltification).

salmão selvagem pode ser observada 
através de pesca com meios elétricos antes 
da primeira migração para o mar
(smoltification).

Or. en

Justificação

Dados os efeitos nocivos que a pesca com meios elétricos pode ter em diversas espécies, é 
conveniente proceder a uma avaliação de impacto antes de aplicar este tipo de método de 
recolha de dados a espécies ameaçadas, como os salmonídeos em questão. Os efeitos nocivos 
da pesca com meios elétricos incluem lesões, atrasos no crescimento, alterações 
comportamentais e redução da capacidade reprodutora.

Alteração 68
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 5 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Justificação

Estes pequenos rios de salmão não cumprem os critérios dos rios de salmão selvagem 
definidos na proposta, uma vez que a sua população é muito pequena devido ao facto de a 
reprodução dos salmões não ocorrer todos os anos e não haver dados históricos disponíveis.

Alteração 69
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro visado deve emitir para 
os seus navios de serviço um formulário 
oficial de declaração de capturas que deve 

Com vista à limitação da captura 
desconhecida e não regulamentada de 
salmão e as devoluções excessivas, o
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ser preenchido. O formulário dever conter, 
no mínimo, as seguintes informações:

Estado-Membro visado deve emitir para os 
seus navios de serviço um formulário 
oficial de declaração de capturas que deve 
ser preenchido. O formulário dever conter, 
no mínimo, as seguintes informações:

Or. en


