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Alteração 45
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As disposições da organização comum 
do mercado devem ser executadas em 
conformidade com os compromissos 
internacionais da União, especialmente no 
âmbito da Organização Mundial do 
Comércio.

(3) As disposições da organização comum 
do mercado devem ser executadas em 
conformidade com os compromissos 
internacionais da União, especialmente no 
âmbito da Organização Mundial do 
Comércio. Convém, no entanto, salientar 
que os peixes e crustáceos constituem um 
bem comum e, como tal, a pesca não é 
uma atividade como as outras. Deverá, 
nomeadamente, estar enquadrada por 
medidas que cumpram critérios
ambientais e ecossistémicos, 
independentemente das exigências do 
mercado.

Or. fr

Alteração 46
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As organizações de produtores são os 
principais agentes de uma execução 
adequada da política comum das pescas e 
da organização comum do mercado. É, por 
conseguinte, necessário reforçar os seus 
objetivos, por forma a que os seus 
membros exerçam as atividades de pesca e 
aquícolas de um modo sustentável, 
melhorem a colocação dos produtos no 
mercado e recolham informações 
económicas sobre a aquicultura. Na 
realização destes objetivos, as organizações 
de produtores devem ter em conta as 

(7) As organizações de produtores são os 
principais agentes de uma execução 
adequada da política comum das pescas e 
da organização comum do mercado. É, por 
conseguinte, necessário reforçar os seus 
objetivos, por forma a que os seus 
membros exerçam as atividades de pesca e 
aquícolas de um modo sustentável, 
melhorem a colocação dos produtos no 
mercado, vejam valorizados os seus 
rendimentos e recolham informações 
ambientais e económicas sobre a 
aquicultura. Na realização destes objetivos, 
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diferentes características dos setores da 
pesca e da aquicultura da União, 
designadamente as especificidades da 
pequena pesca.

as organizações de produtores devem ter 
em conta as diferentes características dos 
setores da pesca e da aquicultura da União, 
designadamente as especificidades da 
pequena pesca, e em especial a sua 
acrescida sustentabilidade ambiental –
que justificam um apoio e discriminação 
positiva deste segmento da frota no 
âmbito da OCM.

Or. pt

Alteração 47
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em diversos Estados-Membros
verifica-se uma grande fragilidade ou 
mesmo inexistência de organizações de 
produtores da pequena pesca costeira e da 
pesca artesanal, largamente maioritária 
no seu conjunto. Em face desta realidade, 
os Estados-Membros deverão poder 
exercer uma opção de gestão.

Or. pt

Alteração 48
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Atualmente, o mercado não 
remunera inteiramente as externalidades 
positivas, sociais e ambientais, associadas 
à pequena pesca costeira e à pesca 
artesanal, pelo que os produtores deste 
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tipo de pesca  deverão poder beneficiar de 
uma discriminação positiva.

Or. pt

Alteração 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É conveniente estabelecer condições 
comuns aplicáveis ao reconhecimento das 
organizações de produtores e das 
organizações interprofissionais por parte 
dos Estados-Membros, à extensão das 
regras adotadas pelas organizações de 
produtores e pelas organizações 
interprofissionais e à repartição dos custos 
resultantes desta extensão. O procedimento 
de extensão das regras deve ser autorizado 
pela Comissão.

(9) É conveniente estabelecer condições e 
critérios comuns aplicáveis ao 
reconhecimento das organizações de 
produtores e das organizações 
interprofissionais por parte dos 
Estados-Membros, à extensão das regras 
adotadas pelas organizações de produtores 
e pelas organizações interprofissionais e à 
repartição dos custos resultantes desta 
extensão. O procedimento de extensão das 
regras deve ser autorizado pela Comissão.

Or. en

Alteração 50
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O desembarque da totalidade das 
capturas acidentais e acessórias, bem 
como a eliminação das devoluções, 
constituem dois dos objetivos da reforma 
da política comum das pescas em curso. 
De modo a atingir esses objetivos, é 
necessário reforçar a utilização de 
técnicas e de materiais de pesca seletivos,
a fim de evitar a captura de espécimes que 
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não correspondam aos critérios mínimos 
de tamanho.

Or. fr

Alteração 51
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Em diversos Estados-Membros, 
registam-se desequilíbrios significativos 
na distribuição do valor acrescentado pela 
cadeia de valor do setor, sendo persistente 
o problema dos preços baixos de primeira 
venda do pescado, o que poderá constituir 
um fator adicional de pressão sobre os 
recursos, incentivando a sobrepesca. 
Tendo em vista uma melhoria do preço de 
primeira venda do pescado, de modo a 
beneficiar os produtores e a promover 
uma justa e adequada distribuição do 
valor acrescentado pela cadeia de valor do 
setor, os Estados-Membros deverão poder 
adotar formas de intervenção na cadeia, 
como o estabelecimento de margens 
máximas para cada agente da cadeia.

Or. pt

Alteração 52
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Existe a possibilidade de prestar ao 
consumidor informações claras sobre a 
sustentabilidade ecológica dos produtos 



AM\899760PT.doc 7/37 PE485.852v03-00

PT

da pesca através da utilização de um 
rótulo ecológico para os produtos da 
pesca provindos tanto da União Europeia 
como do exterior. Por isso, é conveniente 
que a Comissão verifique a fiabilidade dos 
rótulos ecológicos, de forma a assegurar 
que os consumidores beneficiem de uma 
recompensa de sustentabilidade esperada
quando compram produtos de pesca e de 
aquicultura com o rótulo ecológico. Por 
conseguinte, a Comissão terá de 
acompanhar, apreciar e publicar 
regularmente avaliações das declarações 
de sustentabilidade incluídas em cada 
rótulo ecológico.

Or. en

Alteração 53
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de poder completar ou alterar
as condições e os requisitos do 
reconhecimento das organizações de 
produtores, completar ou alterar o teor do 
plano de produção e de comercialização, 
definir e alterar as normas comuns de 
comercialização, completar ou alterar
informações obrigatórias e estabelecer
critérios mínimos aplicáveis às 
informações fornecidas pelos operadores 
aos consumidores numa base voluntária, 
devem ser delegados na Comissão poderes 
para adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.° do Tratado no que diz respeito 
aos artigos 24.º, 33.º, 41.º e 46.º.

(20) A fim de poder completar ou detalhar
as condições e os requisitos do 
reconhecimento das organizações de 
produtores, completar ou detalhar o teor 
do plano de produção e de 
comercialização, completar ou detalhar as 
normas comuns de comercialização, 
completar ou detalhar informações 
obrigatórias e detalhar critérios mínimos 
aplicáveis às informações fornecidas pelos 
operadores aos consumidores numa base 
voluntária, devem ser delegados na 
Comissão poderes para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado no que diz respeito aos 
artigos 24.º, 33.º, 41.º e 46.º.

Or. pt



PE485.852v03-00 8/37 AM\899760PT.doc

PT

Alteração 54
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A organização comum do mercado aplica-
se aos produtos da pesca e da aquicultura 
indicados no anexo I do presente 
regulamento e comercializados na União.

A organização comum do mercado aplica-
se aos produtos da pesca e da aquicultura 
indicados no anexo I do presente 
regulamento e produzidos ou 
comercializados na União.

Or. en

Alteração 55
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Podem ser constituídas organizações de 
produtores da pesca enquanto 
agrupamentos criados por iniciativa dos 
produtores da pesca num ou mais 
Estados-Membros e reconhecidos em 
conformidade com a secção II.

Podem ser constituídas organizações de 
produtores da pesca, também com caráter 
transnacional, por iniciativa dos 
produtores da pesca num ou mais 
Estados-Membros e reconhecidos em 
conformidade com a secção II.

Or. it

Justificação

As organizações de produtores transnacionais permitirão a criação de condições equitativas 
para todos os operadores do setor, tendo, igualmente, em conta a regionalização.

Alteração 56
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Promover o exercício, por parte dos 
membros, de atividades de pesca viáveis, 
no respeito total das regras da política de 
conservação estabelecidas no regulamento 
relativo à política comum das pescas e na 
legislação ambiental;

a) Promover o exercício, por parte dos 
membros, de atividades de 
pesca sustentáveis no respeito total das 
regras da política de conservação 
estabelecidas no regulamento relativo à 
política comum das pescas e na legislação 
ambiental;

Or. it

Alteração 57
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Gerir as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais;

b) Minimizar e, se possível, eliminar as 
capturas indesejadas de organismos 
marinhos de unidades populacionais 
comerciais, assegurando o desembarque 
de todas as capturas indesejadas das 
espécies de peixe referidas no artigo 15.º 
do regulamento relativo à política comum 
das pescas, bem como gerir quaisquer 
capturas indesejadas;

Or. en

Alteração 58
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Contribuir para a eliminação da 
pesca INN, nomeadamente, através da 
realização de controlos internos dos 
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membros;

Or. en

Alteração 59
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promover a pesca seletiva para
reduzir as unidades populacionais 
indesejadas;

Or. it

Alteração 60
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Melhorar a rastreabilidade dos 
produtos da pesca e o acesso à 
informação por parte dos consumidores;

Or. en

Alteração 61
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Otimização da utilização das capturas 
indesejadas de unidades populacionais 

b) Otimização da utilização das capturas 
indesejadas, previstas no artigo 15.º do 
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comerciais, mediante: regulamento relativo à política comum 
das pescas, mediante:

Or. en

Alteração 62
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– o escoamento dos produtos 
desembarcados que não respeitem os 
tamanhos mínimos de comercialização 
referidos no artigo 39.º, n.º 2, alínea a), 
para fins que não o consumo humano,

– o escoamento dos produtos 
desembarcados que não respeitem os 
tamanhos mínimos de comercialização 
referidos no artigo 39.º, n.º 2, alínea a), 
para fins que não o consumo humano, 
assegurando, simultaneamente, que o seu 
escoamento não conduz ao aparecimento 
de um mercado de devoluções,

Or. fr

Alteração 63
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– o escoamento dos produtos 
desembarcados que não respeitem os 
tamanhos mínimos de comercialização 
referidos no artigo 39.º, n.º 2, alínea a), 
para fins que não o consumo humano,

– o registo das quantidades de capturas 
indesejadas e a criação de meios 
adequados para o escoamento dos 
produtos desembarcados que não respeitem 
os tamanhos mínimos de comercialização 
referidos no artigo 39.º, n.º 2, alínea a), 
para fins que não o consumo humano,

Or. en



PE485.852v03-00 12/37 AM\899760PT.doc

PT

Alteração 64
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a distribuição gratuita dos produtos 
desembarcados para fins de beneficência 
ou caritativos.

– a colocação no mercado, a título 
gratuito e para fins de beneficência ou 
caritativos, de produtos da pesca 
desembarcados de tamanho inferior aos 
tamanhos mínimos de comercialização.

Or. en

Alteração 65
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a distribuição gratuita dos produtos 
desembarcados para fins de beneficência 
ou caritativos;

– a distribuição gratuita dos produtos 
desembarcados para fins de beneficência 
ou caritativos, devendo, contudo, ser 
garantida aos produtores uma 
remuneração mínima para cobrir os 
custos reais;

Or. it

Alteração 66
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Adaptação da produção às exigências do 
mercado;

c) Adaptação da produção às exigências do 
mercado, respeitando os objetivos 
ambientais estabelecidos no âmbito da 
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reforma da política comum das pescas;

Or. fr

Alteração 67
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Adaptação da produção às exigências do 
mercado;

c) Adaptação da produção tendo em conta
as unidades populacionais disponíveis;

Or. it

Alteração 68
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promover o exercício, por parte dos 
membros, de atividades de aquicultura 
viáveis, proporcionando-lhes possibilidades 
de desenvolvimento;

a) Promover o exercício, por parte dos 
membros, de atividades de aquicultura 
ecologicamente sustentáveis, 
proporcionando-lhes possibilidades de 
desenvolvimento;

Or. it

Alteração 69
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o abastecimento em b) Contribuir para o abastecimento em 
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produtos alimentares e para o emprego nas 
zonas costeiras e rurais;

produtos alimentares e para o emprego nas 
zonas costeiras, rurais e húmidas 
continentais

Or. it

Justificação

Considera-se adequado alargar os objetivos das organizações de produtores da aquicultura 
também às zonas húmidas continentais, uma vez que estas apresentam normalmente 
características comparáveis às zonas costeiras, ainda que se encontrem localizadas no 
território da UE.

Alteração 70
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção de uma aquicultura 
responsável e sustentável, nomeadamente 
em termos de proteção do ambiente e de 
sanidade e bem-estar dos animais;

a) Promoção de uma aquicultura 
responsável e sustentável, nomeadamente 
em termos de proteção do ambiente e de 
sanidade e bem-estar dos animais, em 
especial através de ações de formação das 
empresas integrantes;

Or. it

Justificação

Considera-se adequado proporcionar às organizações de produtores da aquicultura ações de 
formação destinadas ao pessoal das empresas integrantes.

Alteração 71
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Podem ser constituídas associações de 
organizações de produtores da pesca ou da 

1. Podem ser constituídas associações de 
organizações de produtores da pesca ou da 
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aquicultura enquanto agrupamentos criados 
por iniciativa das organizações de 
produtores reconhecidas num ou mais 
Estados-Membros.

aquicultura enquanto agrupamentos criados 
por iniciativa das organizações de 
produtores reconhecidas num ou mais 
Estados-Membros, ou por iniciativa de 
uma associação profissional estabelecida 
num Estado-Membro.

Or. it

Justificação

Considera-se adequado reconhecer o papel das associações profissionais na promoção das 
associações de organizações de produtores.

Alteração 72
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estabelecimento de regras de produção 
e comercialização dos produtos da pesca e 
da aquicultura mais estritas do que as 
estabelecidas na legislação da União ou 
na legislação nacional;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta medida pode levar à distorção do mercado. Além disso, dado que a alínea b) do artigo 
18.º estabelece que as organizações interprofissionais podem ser agrupamentos que não
exercem, eles próprios, atividades de produção, transformação ou comercialização de 
produtos da pesca e da aquicultura ou de produtos derivados da sua transformação, os 
distribuidores e retalhistas, mais do que os produtores, podem, por conseguinte, influenciar a 
evolução do mercado e dos preços.

Alteração 73
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 17 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Sejam suficientemente ativos, em termos 
económicos, no seu território ou em parte 
dele, em especial no que se refere ao 
número de membros e ao volume da 
produção comercializável;

a) Sejam suficientemente ativos, em termos 
económicos, no seu território ou em parte 
dele, em especial no que se refere ao
número de membros e ao volume da 
produção comercializável (sempre que 
essa produção represente, pelo menos, 
5 % das quantidades dos produtos em 
causa comercializadas nos respetivos 
territórios);

Or. en

Justificação

É necessário quantificar o conceito de suficiência.

Alteração 74
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 17 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Cumpram as regras de concorrência 
estabelecidas no capítulo VI;

d) Cumpram as regras de concorrência 
estabelecidas no capítulo V;

Or. en

Justificação

As regras de concorrência estão estabelecidas no capítulo V.

Alteração 75
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 18 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Representem uma parte significativa de, a) Representem uma parte significativa 
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pelo menos, duas das seguintes atividades 
numa ou mais zonas determinadas: 
produção, comercialização e transformação 
de produtos da pesca e da aquicultura ou de 
produtos transformados à base de produtos 
da pesca e da aquicultura;

(10 %, no mínimo) de, pelo menos, duas 
das seguintes atividades numa ou mais 
zonas determinadas: produção, 
comercialização e transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura ou de 
produtos transformados à base de produtos 
da pesca e da aquicultura;

Or. en

Justificação

É necessário quantificar o conceito de suficiência. A percentagem proposta é mais elevada 
porque, pelo menos, duas das referidas atividades devem ser tomadas em consideração.

Alteração 76
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros efetuam, a intervalos 
regulares, controlos para verificarem se as 
organizações de produtores e as 
organizações interprofissionais satisfazem 
as condições de reconhecimento definidas 
nos artigos 17.° e 18.°, e, se for caso disso, 
retiram o reconhecimento às organizações 
de produtores ou às organizações 
interprofissionais.

Os Estados-Membros efetuam, a intervalos 
regulares, controlos para verificarem se as 
organizações de produtores e as 
organizações interprofissionais satisfazem 
as condições de reconhecimento definidas 
nos artigos 17.° e 18.°, e, se for caso disso, 
retiram o reconhecimento às organizações 
de produtores ou às organizações 
interprofissionais. Os controlos e as 
retiradas devem basear-se em requisitos 
comuns a definir pela Comissão até 1 de 
janeiro de 2013, em conformidade com o 
disposto no artigo 25.º do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O procedimento e os requisitos comuns da UE garantirão condições equitativas para todas 
as organizações em todos os Estados-Membros; a data proposta é a data prevista para a 
entrada em vigor do presente regulamento.
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Alteração 77
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Uma organização de produtores cujos 
membros sejam nacionais de diferentes 
Estados-Membros ou uma associação de 
organizações de produtores reconhecidas 
em diferentes Estados-Membros
desempenha as suas funções sem prejuízo 
das disposições que regem a repartição das 
possibilidades de pesca entre os 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 16.° do regulamento relativo à 
política comum das pescas.

Uma organização de produtores cujos 
membros sejam nacionais de diferentes 
Estados-Membros ou uma associação de 
organizações de produtores reconhecidas 
em diferentes Estados-Membros
desempenha as suas funções de acordo
com as disposições que regem a repartição 
das possibilidades de pesca entre os 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 16.° do regulamento relativo à 
política comum das pescas.

Or. en

Alteração 78
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os atos de execução previstos no n.º 1 
do presente artigo são adotados nos termos 
do procedimento de exame previsto no 
artigo 51.º.

2. Os atos de execução previstos no n.º 1 
do presente artigo são adotados nos termos 
do procedimento previsto no artigo 51.º.

Or. en

Justificação

O artigo 51.º diz respeito à execução.



AM\899760PT.doc 19/37 PE485.852v03-00

PT

Alteração 79
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A organização de produtores seja 
considerada representativa da produção e 
da comercialização num Estado-Membro e 
formule um pedido nesse sentido às 
autoridades competentes;

a) A organização de produtores seja 
considerada representativa da produção e 
da comercialização, incluindo, se for caso 
disso, o setor da pequena pesca e da pesca 
artesanal, num Estado-Membro e formule 
um pedido nesse sentido às autoridades 
competentes;

Or. en

Alteração 80
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Sejam respeitadas as regras de livre 
concorrência entre as empresas.

Or. it

Justificação

As medidas destinadas aos produtores que não são membros da organização não devem 
limitar as regras de livre concorrência entre as empresas.

Alteração 81
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, alínea a), uma 
organização de produtores da aquicultura é 
considerada representativa se abranger, 
pelo menos, 40 % das quantidades do 
produto em causa comercializadas no ano 
anterior na zona para a qual é proposta a 
extensão das regras.

3. Para efeitos do n.º 1, alínea a), uma 
organização de produtores da aquicultura é 
considerada representativa se abranger, 
pelo menos, 65 % das quantidades do 
produto em causa comercializadas no ano 
anterior na zona para a qual é proposta a 
extensão das regras.

Or. it

Justificação

Dado que a organização das empresas aquícolas muitas vezes facilita a concentração das 
mesmas, considera-se adequado elevar o limite de 40 % estabelecido na proposta de 
regulamento em apreço para 65 %, tal como está previsto para as empresas pesqueiras.

Alteração 82
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A organização interprofissional 
represente, pelo menos, 65 % de, no 
mínimo, duas das seguintes atividades: 
produção, comercialização ou 
transformação do produto em causa no ano 
anterior na zona ou zonas em causa de um 
Estado-Membro e formule um pedido 
nesse sentido às autoridades nacionais 
competentes;

a) A organização interprofissional 
represente, pelo menos, 75 % de, no 
mínimo, duas das seguintes atividades: 
produção, comercialização ou 
transformação do produto em causa no ano 
anterior na zona ou zonas em causa de um 
Estado-Membro e formule um pedido 
nesse sentido às autoridades nacionais 
competentes;

Or. it

Justificação

Considera-se adequado elevar o limite de 65 % estabelecido na proposta de regulamento em 
apreço para 75 %, tal como está previsto para as empresas pesqueiras.
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Alteração 83
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Sejam respeitadas as regras de livre 
concorrência entre as empresas.

Or. it

Alteração 84
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As regras de concorrência previstas no 
Capítulo VI forem cumpridas;

b) As regras de concorrência previstas no 
Capítulo V forem cumpridas;

Or. en

Alteração 85
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de dois meses a contar da 
receção da notificação, a Comissão toma a 
decisão de autorizar ou recusar a extensão 
das regras, e informa do facto os 
Estados-Membros. Sempre que a 
Comissão não tenha adotado uma decisão 
no prazo de dois meses, considera-se que 
a extensão das regras foi autorizada pela 
Comissão.

3. No prazo de dois meses a contar da 
receção da notificação, a Comissão toma a 
decisão de autorizar ou recusar a extensão 
das regras, e informa do facto os 
Estados-Membros.
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Or. en

Justificação

Ainda que se trate de casos muito isolados, a tomada da decisão pode ser adiada devido a 
caso fortuito.

Alteração 86
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada organização de produtores 
apresenta às suas autoridades nacionais 
competentes um plano de produção e de 
comercialização com vista à realização dos 
objetivos referidos no artigo 3.º.

1. Cada organização de produtores 
apresenta às suas autoridades nacionais 
competentes um plano de produção e de 
comercialização com vista à realização dos 
objetivos referidos no artigo 3.º. Os planos 
podem prever a existência de períodos de 
defeso biológico, nos termos previstos no 
artigo 8.°, alínea f-C).

Or. pt

Alteração 87
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As organizações de produtores podem
financiar a armazenagem dos produtos da 
pesca indicados no anexo II do presente 
regulamento, desde que:

Caberá às organizações de produtores 
financiar a armazenagem dos produtos da 
pesca indicados no anexo II do presente 
regulamento, desde que:

Or. en

Alteração 88
Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A qualidade dos produtos do mar 
devido à sua sazonalidade.

Or. en

Alteração 89
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 38 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As medidas constantes das alíneas 
f-B) e f-C) do artigo 8.°.

Or. pt

Alteração 90
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Podem ser estabelecidas normas comuns 
de comercialização para os produtos 
indicados no anexo I destinados ao 
consumo humano.

1. Devem ser estabelecidas normas comuns 
de comercialização para os produtos 
indicados no anexo I destinados ao 
consumo humano.

Or. en

Alteração 91
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Normas de comercialização para as 
capturas de peixe de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de comercialização e/ou 
que excedam as possibilidades de pesca 
estabelecidas, incluindo limites de preços 
e/ou níveis máximos de lucro.

Or. en

Alteração 92
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Normas de sustentabilidade e de 
rastreabilidade.

Or. en

Alteração 93
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
só podem ser comercializados para fins de 
consumo humano na União se estiverem 
em conformidade com tais normas.

1. Os produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
só podem ser comercializados para fins de 
consumo humano na União se estiverem 
em conformidade com tais normas. Esta 
regra não se aplica à pesca artesanal nem 
à distribuição de peixe e produtos do mar 
provenientes das populações costeiras.
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Or. en

Justificação

Caso contrário, a pesca de subsistência ou a pesca para satisfazer as necessidades de 
pequenas comunidades pode ser considerada um crime.

Alteração 94
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Todos os produtos da pesca 
desembarcados, incluindo os que não 
cumprem as normas de comercialização, 
podem, sob a responsabilidade dos 
Estados-Membros, ser distribuídos 
gratuitamente a obras de beneficência ou 
associações caritativas estabelecidas na 
União, bem como a pessoas reconhecidas 
pela legislação do Estado-Membro em 
causa como tendo direito à assistência 
pública.

3. Todos os produtos da pesca 
desembarcados, incluindo os que não 
cumprem as normas de comercialização, 
podem, sob a responsabilidade dos 
Estados-Membros, ser distribuídos 
gratuitamente a obras de beneficência ou 
associações caritativas estabelecidas na 
União, bem como a pessoas reconhecidas 
pela legislação do Estado-Membro em 
causa como tendo direito à assistência 
pública. As capturas comercializáveis 
devem ser vendidas e um montante 
reduzido da remuneração deve ser pago 
ao pescador e à organização de 
produtores para cobrir os respetivos 
custos de gestão. As restantes capturas 
devem ser transferidas para as 
autoridades nacionais e utilizadas para 
efeitos de controlo e fiscalização, bem 
como para melhorar a base de 
conhecimentos sobre o ambiente marinho 
e os seus recursos;

Or. en

Alteração 95
Mario Pirillo
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos da pesca e da aquicultura 
referidos no anexo I, alíneas a), b), c) e e), 
e que são comercializados na União, 
independentemente da sua origem, só 
podem ser propostos para venda a retalho 
ao consumidor final se uma marcação ou 
rotulagem adequada indicar:

1. Os produtos da pesca e da aquicultura 
referidos no anexo I, alíneas a), b), c) e e), 
e que são comercializados na União, 
independentemente da sua origem
geográfica, só podem ser propostos para 
venda a retalho ao consumidor final se uma 
marcação ou rotulagem adequada indicar:

Or. it

Justificação

Considerou-se adequado especificar o tipo de origem para uma maior clareza do texto.

Alteração 96
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O método de produção, em especial 
através das menções seguintes: «... 
capturado... ou «... capturado em água 
doce... ou «... de aquicultura...;

b) O método de produção, em especial 
através das menções seguintes: «... 
pescado... ou «... pescado em água doce... 
ou «... de aquicultura...;

Or. it

Alteração 97
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O método de produção, em especial 
através das menções seguintes: «... 

b) O método de produção, em especial 
através das menções seguintes: «... 
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capturado... ou «... capturado em água 
doce... ou «... de aquicultura...;

capturado... ou «... capturado em água 
doce... ou «... de aquicultura..., com 
indicação do método de pesca/aquicultura 
utilizado;

Or. en

Alteração 98
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A data de captura dos produtos da 
pesca ou de recolha dos produtos da 
aquicultura;

Suprimido

Or. it

Alteração 99
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A data de captura dos produtos da 
pesca ou de recolha dos produtos da 
aquicultura;

Suprimido

Or. it

Justificação

Os regulamentos comunitários que estabelecem um sistema harmonizado de controlos já se 
encontram em vigor. Exigem que a data de captura faça parte de um pacote informativo que 
deve estar disponível em todas as fases de comercialização antes da venda a retalho. A data 
de captura não afeta o consumidor, quer em termos de qualidade, quer em termos de 
segurança.
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Alteração 100
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se o produto é fresco ou se foi 
descongelado.

e) Substituir a atual redação pela 
seguinte: «O requisito estabelecido no 
artigo 68.º, n.º 3, do Regulamento 
n.º 404/2011 da Comissão foi revogado.
Os produtos que são congelados antes da 
venda e vendidos descongelados devem 
ser rotulados em conformidade com o 
disposto no anexo VI do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011.»

Or. it

Justificação

O Regulamento n.º 1169/2011 (prestação de informação ao consumidor) estabelece as 
condições de utilização da menção «descongelado» para todos os géneros alimentícios que 
tenham sido previamente congelados e descongelados antes da venda. Não consta qualquer 
referência à necessidade de requisitos adicionais para os produtos da pesca. Por razões de 
clareza, apenas deve existir uma disposição legal neste domínio e a disposição do 
Regulamento n.º 404/2011 deve ser suprimida.

Alteração 101
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se o produto é fresco ou se foi 
descongelado.

e) Se o produto é fresco ou se foi 
descongelado. Os produtos que são 
congelados antes da venda e vendidos 
descongelados devem ser rotulados em 
conformidade com o disposto no anexo VI 
do Regulamento (UE) n.º 1169/2011.

Or. it
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Justificação

O Regulamento n.º 1169/2011, relativo à prestação de informação ao consumidor, prevê uma 
série de regras aplicáveis a todos os géneros alimentícios. Por conseguinte, as disposições do 
regulamento relativo à prestação de informação ao consumidor sobre os produtos «frescos» 
ou «descongelados» devem ser aplicadas.

Alteração 102
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o produto é fresco ou se foi 
descongelado.

(e) O requisito estabelecido no artigo 68.º, 
n.º 3, do Regulamento n.º 404/2011 da 
Comissão é revogado. Os produtos que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados devem ser rotulados em 
conformidade com o disposto no anexo VI 
do Regulamento (UE) n.º 1169/2011.

Or. it

Alteração 103
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os produtos da pesca e da aquicultura 
referidos no anexo I, alíneas h) e i), e que 
são comercializados na União, 
independentemente da sua origem, só 
podem ser propostos para venda a retalho 
ao consumidor final se uma marcação ou 
rotulagem adequada indicar:

Suprimido

a) A denominação comercial da espécie;
b) O método de produção, em especial 
através das menções seguintes: «... 
capturado... ou «... capturado em água 
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doce... ou «... de aquicultura...;
c) A zona em que o produto foi capturado 
ou cultivado.

Or. it

Alteração 104
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os produtos da pesca e da aquicultura 
referidos no anexo I, alíneas h) e i), e que 
são comercializados na União, 
independentemente da sua origem, só 
podem ser propostos para venda a retalho 
ao consumidor final se uma marcação ou 
rotulagem adequada indicar:

Suprimido

a) A denominação comercial da espécie;
b) O método de produção, em especial 
através das menções seguintes: «... 
capturado... ou «... capturado em água 
doce... ou «... de aquicultura...;
c) A zona em que o produto foi capturado 
ou cultivado.

Or. it

Justificação

Os produtos da pesca e da aquicultura classificados nas posições 1604 e 1605 são produtos 
compostos confecionados com outros ingredientes além do peixe. A extensão aos referidos 
produtos das mesmas regras atualmente aplicadas aos produtos da pesca no estado natural 
afigura-se excessivamente desproporcionada em termos de gestão dos abastecimentos e de 
diferenciação da rotulagem, existindo também o risco de criar confusão aos consumidores.

Alteração 105
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As técnicas de pesca utilizadas bem 
como o seu impacto ambiental.

Or. fr

Alteração 106
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A
Rótulos ecológicos

Após consulta das partes interessadas, a 
Comissão deverá apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 1 
de janeiro de 2013, um relatório 
acompanhado de propostas para o 
estabelecimento de um mecanismo de 
fiscalização e avaliação à escala da União 
relativo aos sistemas de rótulo ecológico 
para produtos da pesca e da aquicultura. 
A Comissão publicará anualmente um 
relatório de avaliação da fiabilidade dos 
rótulos ecológicos dos produtos da pesca e 
da aquicultura na União.

Or. en

Alteração 107
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos produtos da pesca 
capturados no mar, o nome de uma das 
zonas, subzonas ou divisões da lista de 
zonas de pesca da FAO;

a) Relativamente aos produtos da pesca 
capturados no mar, o nome de uma das 
zonas de pesca da FAO;

Or. it

Alteração 108
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos produtos da pesca 
capturados no mar, o nome de uma das 
zonas, subzonas ou divisões da lista de 
zonas de pesca da FAO;

a) Relativamente aos produtos da pesca 
capturados no mar, o nome de uma das 
zonas de pesca da FAO

Or. it

Justificação

Necessidade de clareza quanto à forma como o operador deve indicar a zona de captura.

Alteração 109
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos produtos da pesca 
capturados no mar, o nome de uma das 
zonas, subzonas ou divisões da lista de 
zonas de pesca da FAO;

a) Relativamente aos produtos da pesca 
capturados no mar, quer o nome, quer o 
número distintivo de uma das zonas, 
subzonas ou divisões da lista de zonas de 
pesca da FAO;

Or. en
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Alteração 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações facultativas não podem
ser apresentadas em prejuízo do espaço 
disponível para as informações obrigatórias 
na marcação ou rotulagem.

2. As informações facultativas poderão 
também ser apresentadas no espaço 
disponível para as informações obrigatórias 
na marcação ou rotulagem.

Or. lt

Alteração 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 outubro de 2011, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios1,
__________________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. lt

Alteração 112
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 46 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os atos delegados serão adotados no 
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seguimento de uma consulta adequada 
dos operadores, através de um órgão 
consultivo criado para esse efeito (Comité 
Consultivo para os assuntos de ordem 
geral e de mercado no setor dos produtos 
da pesca e da aquicultura).

Or. it

Justificação

Devido à regionalização e ao desmantelamento projetado da AFCA, continuará a ser 
necessário um órgão consultivo a nível europeu para os assuntos de ordem geral e de 
mercado dos produtos da pesca e da aquicultura.

Alteração 113
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 101.º a 106.º do Tratado, bem 
como as respetivas disposições de 
execução, são aplicáveis aos acordos, 
decisões e práticas mencionados nos 
artigos 101.º, n.º 1, e 102.º do Tratado que 
se reportam à produção ou comercialização 
dos produtos da pesca e da aquicultura.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 114
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Não eliminem a concorrência em 
relação a uma parte substancial dos 
produtos em causa;

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto da Comissão prevê a eliminação da concorrência em relação a uma determinada 
parte dos produtos.

Alteração 115
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Não criem restrições da concorrência
que não sejam indispensáveis para a 
realização dos objetivos da política 
comum das pescas.

(f) Não criem restrições da concorrência.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão prevê restrições da concorrência num caso vagamente definido – «que 
não sejam indispensáveis para a realização dos objetivos da política comum das pescas»; 
contudo, não são definidas as restrições indispensáveis e dispensáveis.

Alteração 116
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2013, com exceção dos 

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2013, com exceção dos 
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artigos 32.º, 35.º e 36.º, que são aplicáveis 
a partir de 1 de janeiro de 2014.

artigos 32.º, 35.º e 36.º, que são aplicáveis 
a partir de 1 de janeiro de 2014. As 
disposições relativas à prestação de 
informação ao consumidor a que se refere 
o artigo 42.º são aplicáveis a partir das 
respetivas datas de entrada em vigor 
estabelecidas no Regulamento 
n.º 1169/2011.

Or. it

Alteração 117
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2013, com exceção dos 
artigos 32.º, 35.º e 36.º, que são aplicáveis 
a partir de 1 de janeiro de 2014.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2013, com exceção dos 
artigos 32.º, 35.º e 36.º, que são aplicáveis 
a partir de 1 de janeiro de 2014. As 
disposições relativas à prestação de 
informação ao consumidor a que se refere 
o artigo 42.º são aplicáveis a partir das 
respetivas datas de entrada em vigor 
estabelecidas no Regulamento 
n.º 1169/2011.

Or. it

Justificação

As datas de entrada em vigor das disposições relativas à prestação de informação ao 
consumidor devem corresponder às estabelecidas no Regulamento n.º 1169/2011.

Alteração 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo II – título - novo

Texto da Comissão Alteração

Descrição do significado da abreviatura 
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«ex» nos anexos I e II

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.


