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Alteração 221
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de melhorar as condições de 
trabalho dos pescadores a bordo, o FEAMP 
pode apoiar investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais desde que 
ultrapassem as normas exigidas pela 
legislação nacional ou da União.

1. A fim de melhorar as condições de 
trabalho dos pescadores a bordo
relacionadas com a saúde, a segurança e 
a higiene, o FEAMP pode apoiar 
investimentos a bordo ou em equipamentos 
individuais desde que ultrapassem as 
normas exigidas pela legislação nacional 
ou da União.

Or. en

Alteração 222
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido a pescadores ou a 
proprietários de navios de pesca.

2. O apoio é concedido a pescadores ou a 
proprietários de navios de pesca, desde que 
não dê origem a um aumento da 
capacidade dos navios de pesca.

Or. en

Alteração 223
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a operação consistir num 
investimento a bordo, só pode ser 
concedido apoio a um mesmo navio de 

Suprimido
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pesca uma única vez durante o período de 
programação. Se a operação consistir 
num investimento em equipamento 
individual, só pode ser concedido apoio a 
um mesmo beneficiário uma única vez 
durante o período de programação.

Or. es

Alteração 224
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O apoio referido no n.º 1 não excede 
o montante de 50 000 euros.

Or. en

Alteração 225
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Apoio a sistemas de concessões de pesca 

transferíveis da PCP
1. A fim de estabelecer ou alterar sistemas 
de concessões de pesca transferíveis em 
conformidade com o artigo 27.º do 
[regulamento relativo à PCP], o FEAMP 
pode apoiar:
(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de 
concessões de pesca transferíveis;
(b) A participação das partes interessadas 
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na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;
(c) A monitorização e a avaliação dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;
(d) A gestão dos sistemas de concessões de 
pesca transferíveis.
2. O apoio previsto no n.º 1, alíneas a), b) 
e c), só pode ser concedido a autoridades 
públicas. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
d), é concedido a autoridades públicas, a 
pessoas singulares ou coletivas ou a 
organizações de produtores reconhecidas 
que participem na gestão coletiva de 
concessões de pesca transferíveis 
agrupadas, em conformidade com o artigo 
28.º, n.º 4, do regulamento relativo à 
política comum das pescas.

Or. fr

Justificação

As concessões de pesca transferíveis não são uma solução adequada para os desafios com
que o setor da pesca se depara.

Alteração 226
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio a sistemas de concessões de pesca 
transferíveis da PCP

Apoio a sistemas de atribuição de 
possibilidades de pesca individuais da PCP

Or. en

Alteração 227
Martina Anderson
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio a sistemas de concessões de pesca 
transferíveis da PCP

Apoio a sistemas de atribuição de 
possibilidades de pesca

Or. en

Alteração 228
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de estabelecer ou alterar sistemas 
de concessões de pesca transferíveis em 
conformidade com o artigo 27.º do 
[regulamento relativo à PCP], o FEAMP 
pode apoiar:

1. A fim de estabelecer ou alterar sistemas 
de atribuição de possibilidades de pesca 
com base em critérios objetivos e 
transparentes do conhecimento público, o 
FEAMP pode apoiar:

Or. en

Alteração 229
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de
concessões de pesca transferíveis;

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de
atribuição de possibilidades de pesca que 
inclua, entre outros, os seguintes 
critérios:
(i) A utilização de métodos, artes e 
práticas de pesca mais seletivos, com 
poucas capturas acessórias e um baixo 
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impacto sobre o ecossistema marinho;
(ii) A posse de um bom registo em matéria 
de cumprimento das normas da Política 
Comum das Pescas e das exigências 
ambientais da UE, bem como de respeito 
dos limites de capturas e/ou do esforço de 
pesca definidos pela consultoria 
científica;
(iii) A garantia de um emprego acrescido 
e de boa qualidade, desde que não tenha 
efeitos negativos no ambiente;
(iv) A utilização de navios e métodos de 
pesca com baixas emissões de combustível 
e eficientes em termos energéticos; 
(v) A utilização de vigilância por vídeo ou 
de um equipamento de controlo eletrónico 
equivalente;
(vi) Condições de trabalho que cumpram 
as normas internacionais relevantes, 
nomeadamente a Convenção da OIT de 
2007 sobre o Trabalho na Pesca;
(vii) A apresentação de relatórios sobre a 
produção durante, pelo menos, os três 
anos anteriores;

Or. en

Alteração 230
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de 
concessões de pesca transferíveis;

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação e o 
funcionamento de sistemas inovadores que 
concedam acesso preferencial aos 
recursos haliêuticos às operações mais 
sustentáveis;
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Or. en

Alteração 231
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;

Suprimido

Or. en

Alteração 232
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;

(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas referidos no n.º 1, alínea a);

Or. en

Alteração 233
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A monitorização e a avaliação dos 
sistemas de concessões de pesca 

(c) A monitorização e a avaliação dos 
sistemas referidos no n.º 1;
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transferíveis;

Or. en

Alteração 234
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A gestão dos sistemas de concessões de 
pesca transferíveis.

(d) A gestão dos sistemas referidos no n.º 
1.

Or. en

Alteração 235
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Apoio ao desenvolvimento e execução de 

planos plurianuais
1. A fim de assegurar a execução eficaz 
dos planos plurianuais a título dos artigos 
9.º a 11.º do [regulamento relativo à 
política comum das pescas], o FEAMP 
apoia:
(a) Os pareceres científicos e dados 
necessários para assegurar que os planos 
plurianuais prevejam uma taxa de 
mortalidade por pesca que restabeleça e 
mantenha todas as unidades 
populacionais acima de níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, contribuindo 
simultaneamente para a consecução, até 
2020, do bom estado ambiental das águas 
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marinhas exigido pela Diretiva 
2008/56/CE;
(b) A participação das partes interessadas 
no desenvolvimento dos planos 
plurianuais; 
(c) A execução eficaz dos planos 
plurianuais;
(d) A gestão e adaptação dos planos 
plurianuais.

Or. en

Alteração 236
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma execução 
eficiente de medidas de conservação a 
título dos artigos 17.º e 21.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas], o FEAMP pode apoiar:

1. A fim de assegurar uma execução 
eficiente de medidas de conservação a 
título dos artigos 17.º e 21.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas], o FEAMP apoia:

Or. en

Alteração 237
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A criação de uma rede coerente de 
zonas de recuperação de unidades 
populacionais de peixes, nas quais todas 
as atividades de pesca sejam proibidas, 
que incluam zonas importantes para a 
produtividade da pesca, em particular 
zonas de desova, de reprodução e de 



AM\907191PT.doc 11/72 PE492.700v01-00

PT

alimentação das unidades populacionais, 
e que representem pelo menos 20 % das 
águas territoriais de cada 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 238
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e na execução de medidas de 
conservação na aceção dos artigos 17.º e 
21.º do [regulamento relativo à política 
comum das pescas].

(b) A participação das partes interessadas e 
a cooperação entre os Estados-Membros 
interessados na conceção e na execução de 
medidas de conservação na aceção dos 
artigos 17.º e 21.º do [regulamento relativo 
à política comum das pescas].

Or. en

Alteração 239
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de reduzir o impacto da pesca no 
meio marinho, incentivar a eliminação das 
devoluções e facilitar a transição para uma 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, o FEAMP 
pode apoiar investimentos em equipamento 
que:

1. A fim de minimizar e, quando possível, 
eliminar o impacto da pesca no meio 
marinho, incentivar a eliminação das 
devoluções e facilitar a transição para uma 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015, 
o FEAMP pode apoiar investimentos em
investigação e equipamento que:
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Or. en

Alteração 240
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de reduzir o impacto da pesca no 
meio marinho, incentivar a eliminação das 
devoluções e facilitar a transição para uma 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha 
as populações das espécies exploradas 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, o FEAMP 
pode apoiar investimentos em equipamento 
que:

1. A fim de reduzir o impacto da pesca no 
meio marinho, incentivar a eliminação das 
devoluções e facilitar a transição para uma 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha 
as populações das espécies exploradas,
pelo menos, a níveis que possam produzir 
o rendimento máximo sustentável, o 
FEAMP pode apoiar investimentos em 
equipamento que:

Or. es

Alteração 241
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reduza as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais ou 
outras capturas acessórias;

(b) Minimize e, quando possível, elimine
as capturas indesejadas de unidades 
populacionais exploradas ou outras 
capturas acessórias;

Or. en

Alteração 242
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Limite os impactos físicos e biológicos 
da pesca no ecossistema ou no fundo do 
mar.

(c) Minimize e, quando possível, elimine
os impactos físicos e biológicos da pesca 
no ecossistema ou no fundo do mar, 
incluindo os impactos na biodiversidade, 
na integridade dos ecossistemas e dos 
habitats, no equilíbrio do nível trófico e 
na variabilidade genética;

Or. en

Alteração 243
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promova a investigação em matéria 
de práticas e artes de pesca, avaliação das 
unidades populacionais e impacto das 
atividades de pesca no ecossistema que 
vise minimizar ou evitar os impactos 
negativos da pesca para as espécies e 
habitats marinhos;

Or. en

Justificação

Devem ser disponibilizados fundos para a investigação em matéria de práticas e artes de 
pesca, avaliação das unidades populacionais e impacto das atividades de pesca no 
ecossistema que vise minimizar ou evitar os impactos negativos da pesca para as espécies e 
habitats marinhos.

Alteração 244
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Contribua para a avaliação das 
unidades populacionais de peixes.

Or. en

Alteração 245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não pode ser concedido apoio mais de 
uma vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de 
pesca da União e para o mesmo tipo de 
equipamento.

Suprimido

Or. es

Alteração 246
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não pode ser concedido apoio mais de 
uma vez durante o período de programação 
para o mesmo navio de pesca da União e 
para o mesmo tipo de equipamento.

2. Não pode ser concedido apoio mais de 
uma vez durante o período de programação 
para o mesmo navio de pesca da União e 
para o mesmo tipo de equipamento e o 
apoio só é concedido na condição de não 
dar origem a um aumento da capacidade 
do navio de pesca.

Or. en

Alteração 247
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio só pode ser concedido se puder 
ser demonstrado que a arte de pesca ou 
outro equipamento a que se refere o n.º 1 
permite uma melhor seleção por tamanho 
ou tem menor impacto em espécies
não-alvo do que as artes de pesca 
normalizadas ou outros equipamentos 
autorizados pela legislação da União ou 
pela legislação nacional pertinente dos 
Estados-Membros adotada no contexto da 
regionalização em conformidade com o 
[regulamento sobre a política comum das 
pescas].

3. O apoio só pode ser concedido se puder 
ser demonstrado que a arte de pesca ou 
outro equipamento a que se refere o n.º 1 
permite uma seleção substancialmente
melhor por tamanho ou tem menor 
impacto no ecossistema e em espécies
não-alvo do que as artes de pesca 
normalizadas ou outros equipamentos 
autorizados pela legislação da União ou 
pela legislação nacional pertinente dos 
Estados-Membros adotada no contexto da 
regionalização em conformidade com o 
[regulamento sobre a política comum das 
pescas]. O apoio só é concedido na 
condição de os investimentos não 
aumentarem a quantidade de artes de 
pesca utilizadas;

Or. en

Alteração 248
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca da 
União registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 60 dias nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
pedido;

(a) Proprietários de navios de pesca da 
União registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
pedido;

Or. en

Justificação

O apoio deve ser tão específico e eficiente quanto possível. Os navios ativos elegíveis para 
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financiamento devem exercer atividades de pesca durante, pelo menos, 2 meses por ano.

Alteração 249
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O apoio só é concedido na condição 
de o navio em causa não fazer parte de 
uma frota que opere num regime de 
sobrecapacidade e sujeito a critérios 
ambientais rigorosos para impedir 
qualquer incentivo de apoio à promoção 
do excesso de capacidade de pesca ou da 
sobrepesca.

Or. en

Justificação

A Comissão identificou a sobrecapacidade existente como uma das maiores deficiências 
estruturais da PCP. Os fundos públicos não devem subsidiar a modernização de navios/frotas 
que operem num regime de sobrecapacidade. No passado, vários navios receberam ajudas à 
modernização e, apenas semanas depois, auxílios à demolição. Os apoios previstos no artigo 
36.º devem incluir as condições e os limites destinados a impedir a utilização abusiva, 
acidental ou deliberada, dos auxílios à pesca benéficos (ou potencialmente benéficos) no 
âmbito do FEAMP.

Alteração 250
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de contribuir para a eliminação 
das devoluções e das capturas acessórias e 
facilitar a transição para uma exploração 
dos recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 

1. A fim de contribuir para uma gestão 
sustentável e ecossistémica da pesca e da 
aquicultura, incluindo a eliminação das 
devoluções e das capturas acessórias, e 
facilitar a transição para uma exploração 
dos recursos biológicos marinhos vivos que 
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possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o FEAMP pode apoiar projetos 
destinados a obter ou introduzir novos 
conhecimentos técnicos ou organizacionais 
que reduzam os impactos das atividades de 
pesca no ambiente ou permitam uma 
utilização mais sustentável dos recursos 
biológicos marinhos.

restabeleça e mantenha as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 e que restabeleça e 
mantenha um bom estado ambiental até 
2020, o FEAMP pode apoiar projetos 
destinados a obter ou introduzir novos 
conhecimentos técnicos ou organizacionais 
que reduzam os impactos das atividades de 
pesca no ambiente ou permitam uma 
utilização mais sustentável dos recursos 
biológicos marinhos.

Or. en

Alteração 251
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de contribuir para a eliminação 
das devoluções e das capturas acessórias e 
facilitar a transição para uma exploração 
dos recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o FEAMP pode apoiar projetos 
destinados a obter ou introduzir novos 
conhecimentos técnicos ou organizacionais 
que reduzam os impactos das atividades de 
pesca no ambiente ou permitam uma 
utilização mais sustentável dos recursos 
biológicos marinhos.

1. A fim de contribuir para a eliminação 
das devoluções e das capturas acessórias e 
facilitar a transição para uma exploração 
dos recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o FEAMP pode apoiar projetos 
destinados a obter ou introduzir novos 
conhecimentos técnicos ou organizacionais 
que reduzam os impactos das atividades de 
pesca no ambiente, incluindo a redução 
dos danos ao habitat marinho e a 
melhoria da seletividade das operações de 
pesca, com vista a permitir uma utilização 
mais sustentável dos recursos biológicos 
marinhos, com base na abordagem de 
precaução e numa abordagem 
ecossistémica de gestão das pescas.

Or. en
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Justificação

Substitui a alteração 27.

Alteração 252
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico reconhecido pela legislação 
nacional de cada Estado-Membro, que 
deve validar os seus resultados.

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico reconhecido pela legislação 
nacional de cada Estado-Membro, que 
deve validar os seus resultados e torná-los 
públicos.

Or. en

Alteração 253
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de incentivar a participação dos 
pescadores na proteção e restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos, incluindo os serviços que 
prestam, no quadro de atividades de pesca 
sustentáveis, o FEAMP pode apoiar as 
seguintes operações:

1. A fim de incentivar a participação dos 
pescadores e de outras partes interessadas
na proteção e restauração da biodiversidade 
e dos ecossistemas marinhos, incluindo os 
serviços que prestam, no quadro de 
atividades de pesca sustentáveis, o FEAMP 
pode apoiar as seguintes operações:

Or. en

Alteração 254
Nikos Chrysogelos
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Recolha de detritos do mar, como a 
remoção de artes de pesca perdidas e de 
lixo marinho;

Suprimido

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 28.

Alteração 255
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Recolha de detritos do mar, como a 
remoção de artes de pesca perdidas e de 
lixo marinho;

(a) Recolha de detritos do mar, como a 
remoção de artes de pesca perdidas ou 
abandonadas;

Or. en

Alteração 256
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Gestão, restauração e monitorização de 
sítios NATURA 2000, em conformidade 
com a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, e com a Diretiva 2009/147/CE 

(d) Identificação, seleção, designação,
gestão, restauração e monitorização de 
sítios NATURA 2000, em conformidade 
com a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, de acordo
com os quadros de ação prioritária 
estabelecidos nos termos da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho;

selvagens, e com a Diretiva 2009/147/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, de acordo 
com os quadros de ação prioritária 
estabelecidos nos termos da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho;

Or. en

Alteração 257
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Gestão, restauração e monitorização de 
zonas marinhas protegidas com vista à 
execução das medidas de proteção espacial 
previstas no artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

(e) Identificação, seleção, designação,
gestão, restauração e monitorização de 
zonas marinhas protegidas com vista à 
execução das medidas de proteção espacial 
previstas no artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Or. en

Alteração 258
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Identificação, seleção, designação, 
gestão, restauração e monitorização de 
uma rede coerente de zonas de 
recuperação de unidades populacionais 
de peixes, nas quais todas as atividades de 
pesca sejam proibidas, que incluam zonas 
importantes para a produtividade da 
pesca, em particular zonas de desova, de 
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reprodução e de alimentação das 
unidades populacionais, e que 
representem pelo menos 20 % das águas 
territoriais de cada Estado-Membro;

Or. en

Alteração 259
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Participação noutras ações destinadas a 
preservar e revitalizar a biodiversidade e os 
serviços ecossistémicos, como a 
restauração de habitats marinhos e 
costeiros específicos, em prol de unidades 
populacionais sustentáveis.

(f) Participação noutras ações destinadas a 
preservar e revitalizar a biodiversidade e os 
serviços ecossistémicos, eliminar os 
impactos das atividades de pesca e 
aquicultura na biodiversidade e na 
integridade dos ecossistemas, como a 
restauração de habitats marinhos e 
costeiros específicos, em prol de unidades 
populacionais sustentáveis, e atingir um 
bom estado ambiental até 2020.

Or. en

Alteração 260
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A sensibilização e consciência 
ambiental dos pescadores relativamente à 
proteção e restauração da biodiversidade 
marinha.

Or. en
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Alteração 261
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos a bordo com vista a 
reduzir a emissão de poluentes e gases com 
efeito de estufa e aumentar a eficiência 
energética dos navios de pesca;

(a) Investimentos a bordo com vista a 
reduzir a emissão de poluentes e gases com 
efeito de estufa;

Or. en

Justificação

Os investimentos referidos no artigo 39.º, n.º 1, poderiam ter efeitos colaterais indesejados. 
Regra geral, um navio mais eficiente do ponto de vista energético pode intensificar a pressão 
de pesca, a não ser que o preço do combustível aumente e neutralize os ganhos energéticos. 
Os custos energéticos são custos operacionais e não devem ser implicitamente apoiados pelo 
fundo. Por conseguinte, o apoio deverá talvez privilegiar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e não tanto a eficiência energética.

Alteração 262
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos a bordo com vista a 
reduzir a emissão de poluentes e gases com 
efeito de estufa e aumentar a eficiência 
energética dos navios de pesca;

(a) Investimentos a bordo com vista a 
reduzir a emissão de poluentes e gases com 
efeito de estufa e aumentar a eficiência 
energética dos navios de pesca, na 
condição de o investimento não dar 
origem a um aumento da capacidade de 
pesca do navio;

Or. en

Alteração 263
Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A substituição ou modernização dos 
motores principais ou auxiliares, a fim de 
reduzir a emissão de poluentes ou de 
gases com efeito de estufa e aumentar a 
eficiência energética dos navios sem 
aumentar a sua capacidade;

Or. fr

Justificação

A frota europeia está a ficar obsoleta e deve poder ser melhorada, de molde a garantir boas 
condições de trabalho e uma segurança ótima para os pescadores. Além disso, deve ter-se em 
consideração a eficiência energética dos navios.

Alteração 264
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Auditorias e programas de eficiência 
energética.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os investimentos referidos no artigo 39.º, n.º 1, poderiam ter efeitos colaterais indesejados. 
Regra geral, um navio mais eficiente do ponto de vista energético pode intensificar a pressão 
de pesca, a não ser que o preço do combustível aumente e neutralize os ganhos energéticos. 
Os custos energéticos são custos operacionais e não devem ser implicitamente apoiados pelo 
fundo. Por conseguinte, o apoio deverá talvez privilegiar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e não tanto a eficiência energética.

Alteração 265
Kriton Arsenis



PE492.700v01-00 24/72 AM\907191PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Outros projetos destinados a reduzir 
as pressões sobre os recursos biológicos 
marinhos associadas às alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 266
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio só pode 
ser concedido a proprietários de navios de 
pesca e uma única vez durante o período 
de programação para o mesmo navio de 
pesca.

Suprimido

Or. en

Justificação

Devem ser igualmente apoiados motores eficientes em termos energéticos dentro dos limites 
de capacidade da frota de pesca disponíveis no Estado-Membro.

Alteração 267
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio só pode 

2. O apoio só pode ser concedido a 
proprietários de navios de pesca e uma 
única vez durante o período de 



AM\907191PT.doc 25/72 PE492.700v01-00

PT

ser concedido a proprietários de navios de 
pesca e uma única vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de pesca.

programação para o mesmo navio de pesca.

Or. fr

Justificação

A frota europeia está a ficar obsoleta e deve poder ser melhorada, de molde a garantir boas 
condições de trabalho e uma segurança ótima para os pescadores. Além disso, deve ter-se em 
consideração a eficiência energética dos navios.

Alteração 268
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio só pode 
ser concedido a proprietários de navios de 
pesca e uma única vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de pesca.

2. O apoio contribui para a substituição ou 
modernização de motores principais ou 
auxiliares, segundo termos e condições 
específicos, como uma frota da pequena 
pesca costeira equipada com motores de 
tecnologia antiga, dado que estes não dão 
origem a um aumento da capacidade de 
pesca e do esforço de pesca do navio. O 
apoio só pode ser concedido a proprietários 
de navios de pesca e uma única vez para o 
mesmo tipo de investimento durante o 
período de programação para o mesmo 
navio de pesca.

Or. en

Justificação

Deve ser apoiada a substituição dos motores principais ou auxiliares de tecnologia antiga 
por motores novos, mais eficientes em termos energéticos e respeitadores do ambiente, na 
condição de estes últimos não darem origem a um aumento da capacidade de pesca do navio.

Alteração 269
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio só pode
ser concedido a proprietários de navios de 
pesca e uma única vez durante o período 
de programação para o mesmo navio de 
pesca.

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio deve ser 
concedido a proprietários de navios de 
pesca, a organizações de pescadores e a 
administrações.

Or. es

Alteração 270
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Qualidade dos produtos e utilização das 
capturas indesejadas

Qualidade dos produtos e valorização das 
partes subaproveitadas do peixe

Or. en

Alteração 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar investimentos a 
bordo destinados a melhorar a qualidade do 
pescado capturado.

1. O FEAMP pode apoiar investimentos a 
bordo, no processo de transformação e na 
comercialização, destinados a melhorar a 
qualidade do pescado capturado.

Or. es
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Alteração 272
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incrementar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos a bordo destinados a
utilizar da melhor forma as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

2. O FEAMP pode apoiar investimentos a 
bordo destinados a valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

Or. en

Alteração 273
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incrementar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos a bordo destinados a 
utilizar da melhor forma as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), 
do [Regulamento (UE) n.º que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos da pesca e da aquicultura].

2. A fim de incrementar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos a bordo, no processo 
de transformação e na comercialização,
destinados a utilizar da melhor forma as 
capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado

Or. es
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Alteração 274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não é concedido apoio ao abrigo do 
presente artigo mais de uma vez durante o 
período de programação para o mesmo 
navio de pesca ou para o mesmo 
beneficiário.

Suprimido

Or. es

Alteração 275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido a proprietários de navios de 
pesca da União cujos navios tenham 
exercido atividades de pesca no mar 
durante, pelo menos, 60 dias, nos dois anos 
anteriores à data de apresentação do 
pedido.

4. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido a proprietários de navios de 
pesca da União cujos navios tenham 
exercido atividades de pesca no mar 
durante, pelo menos, 60 dias, nos dois anos 
anteriores à data de apresentação do 
pedido, e a organizações de pescadores.

Or. es

Alteração 276
Nikos Chrysogelos

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

1. Com vista a aumentar a qualidade dos 
produtos desembarcados, aumentar a 
eficiência energética, contribuir para a 
proteção do ambiente ou melhorar as 
condições de segurança e de trabalho, o 
FEAMP pode apoiar investimentos que 
melhorem as infraestruturas dos portos de 
pesca ou os locais de desembarque, 
incluindo os investimentos em instalações 
de recolha de detritos e lixo marinho.

1. Com vista a aumentar a qualidade dos 
produtos desembarcados, aumentar a 
eficiência energética, contribuir para a 
proteção do ambiente ou melhorar as 
condições de segurança e de trabalho, o 
FEAMP pode apoiar investimentos que 
melhorem as infraestruturas dos portos de 
pesca ou os locais de desembarque, 
incluindo os investimentos em instalações 
de recolha de detritos e lixo marinho, como 
artes de pesca perdidas ou danificadas 
que tenham sido recuperadas e lixo 
marinho;

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 28 ao artigo 38.º, n.º 1, alínea a), dado ser mais oportuno o aditamento 
nesta parte do texto.

Alteração 277
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de facilitar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos em portos de pesca e 
locais de desembarque que permitam 
utilizar da melhor forma as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), do 
[regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

2. O FEAMP pode apoiar investimentos a 
bordo destinados a valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].
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Or. en

Alteração 278
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de facilitar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos em portos de pesca e 
locais de desembarque que permitam 
utilizar da melhor forma as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), 
do [regulamento (UE) n.º que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos da pesca e da aquicultura].

2. A fim de facilitar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos em portos de pesca e 
locais de desembarque que permitam 
utilizar da melhor forma as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado.

Or. es

Alteração 279
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de melhorar a segurança dos 
pescadores, o FEAMP pode apoiar 
investimentos destinados à construção ou
modernização de abrigos.

3. A fim de melhorar a segurança dos 
pescadores, o FEAMP pode apoiar 
investimentos destinados à modernização 
de abrigos.

Or. en

Alteração 280
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio não pode cobrir a construção 
de novos portos, novos locais de 
desembarque nem novas lotas.

Suprimido

Or. es

Alteração 281
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de reduzir o impacto da pesca 
interior no ambiente, aumentar a eficiência 
energética, aumentar a qualidade do 
pescado desembarcado ou melhorar as 
condições de segurança ou de trabalho, o 
FEAMP pode apoiar:

1. A fim de reduzir o impacto da pesca 
continental no ambiente, aumentar a 
eficiência energética, aumentar a qualidade 
do pescado desembarcado ou melhorar as 
condições de segurança ou de trabalho, o 
FEAMP pode apoiar:

Or. es

Alteração 282
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As referências dos artigos 33.º, 36.º e 
39.º aos navios de pesca entendem-se como 
referências a navios que operam 
exclusivamente em águas interiores;

(a) As referências dos artigos 33.º, 36.º e 
39.º aos navios de pesca entendem-se como 
referências a navios que operam 
exclusivamente em águas continentais;

Or. es
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Alteração 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As referências do artigo 36.º ao meio 
marinho entendem-se como referências ao 
meio em que opera um navio da pesca 
interior.

(b) As referências do artigo 36.º ao meio 
marinho entendem-se como referências ao 
meio em que tem lugar a pesca 
continental.

Or. es

Alteração 284
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de viabilizar a diversificação de 
atividades dos pescadores da pesca 
interior, o FEAMP pode apoiar a 
reafetação de navios deste setor a 
atividades que não a pesca, nas condições 
estabelecidas no artigo 32.º.

3. A fim de viabilizar a diversificação de 
atividades dos pescadores da pesca 
continental, o FEAMP pode apoiar a 
reafetação de navios deste setor a atividades 
que não a pesca, nas condições estabelecidas 
no artigo 32.º.

Or. es

Alteração 285
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do n.º 3, as referências do 
artigo 32.º a navios de pesca entendem-se 
como referências a navios que operam 
exclusivamente em águas interiores.

4. Para efeitos do n.º 3, as referências do 
artigo 32.º a navios de pesca entendem-se 
como referências a navios que operam 
exclusivamente em águas continentais.
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Or. es

Alteração 286
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de proteger e desenvolver a fauna 
e a flora aquáticas, o FEAMP pode apoiar a 
participação de pescadores da pesca 
interior na gestão, restauração e 
monitorização de sítios NATURA 2000, 
nas zonas diretamente ligadas a atividades 
de pesca, e a recuperação de águas 
interiores, incluindo zonas de reprodução e 
rotas de migração das espécies migradoras, 
sem prejuízo do artigo 38.º, n.º 1, alínea d).

5. A fim de proteger e desenvolver a fauna e 
a flora aquáticas, o FEAMP pode apoiar a 
participação de pescadores da pesca 
continental na gestão, restauração e 
monitorização de sítios NATURA 2000, nas 
zonas diretamente ligadas a atividades de 
pesca, e a recuperação de águas 
continentais, incluindo zonas de reprodução 
e rotas de migração das espécies migradoras, 
sem prejuízo do artigo 38.º, n.º 1, alínea d).

Or. es

Alteração 287
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios que beneficiam de apoio ao 
abrigo do presente artigo continuem a 
operar exclusivamente em águas interiores.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios que beneficiam de apoio ao 
abrigo do presente artigo continuem a operar 
exclusivamente em águas continentais.

Or. es

Alteração 288
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento sustentável da 
aquicultura

Gestão e desenvolvimento sustentáveis da 
aquicultura

Or. en

Alteração 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no presente capítulo é 
limitado às empresas aquícolas, salvo 
disposição expressa em contrário.

1. O apoio previsto no presente capítulo 
destina-se às empresas aquícolas, às 
organizações de aquicultores e de 
pescadores e a pessoas singulares.

Or. es

Alteração 290
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no presente capítulo é 
limitado às empresas aquícolas, salvo 
disposição expressa em contrário.

1. O apoio previsto no presente capítulo é 
limitado às empresas aquícolas
sustentáveis, com especial destaque para a 
aquicultura biológica, salvo disposição 
expressa em contrário.

Or. en

Alteração 291
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Criem ou introduzam no mercado 
produtos novos ou substancialmente 
melhorados por referência ao estado da 
arte, bem como processos e sistemas de 
gestão e organização novos ou melhorados.

(b) Criem ou introduzam no mercado 
produtos novos ou substancialmente 
melhorados por referência ao estado da 
arte, bem como processos e sistemas de 
gestão e organização novos ou melhorados
que sejam compatíveis com os objetivos 
gerais referidos no artigo 2.º e no artigo 
3.º, alínea c), do [regulamento relativo à 
política comum das pescas].

Or. en

Alteração 292
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações ao abrigo do presente 
artigo devem ser efetuadas em colaboração 
com um organismo científico ou técnico, 
reconhecido pela legislação nacional de 
cada Estado-Membro, que deve validar os 
seus resultados.

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico, reconhecido na classificação 
empresarial prevista na legislação 
nacional aplicável aos contratos 
celebrados pelas administrações públicas.

Or. es

Alteração 293
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O aumento do valor acrescentado dos 
produtos da aquicultura, em especial 
permitindo que as empresas aquícolas 

(a) O aumento do valor acrescentado dos 
produtos da aquicultura, em especial 
permitindo que o setor aquícola proceda à 
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procedam à transformação, 
comercialização e venda direta da sua 
própria produção aquícola;

transformação, comercialização e venda 
direta da sua própria produção aquícola;

Or. es

Alteração 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A diversificação do rendimento das 
empresas aquícolas através da produção de 
novas espécies aquícolas com boas 
perspetivas de escoamento no mercado;

(b) A diversificação do rendimento do 
setor aquícola através da produção de 
novas espécies aquícolas com boas 
perspetivas de escoamento no mercado;

Or. es

Alteração 295
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A diversificação do rendimento das 
empresas aquícolas através do 
desenvolvimento de atividades 
complementares não aquícolas.

(c) A diversificação do rendimento do 
setor aquícola através do desenvolvimento 
de atividades complementares não 
aquícolas.

Or. es

Alteração 296
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio ao abrigo do n.º 1, alínea c), só 
pode ser concedido a empresas aquícolas
se as atividades complementares não 
aquícolas estiverem relacionadas com as 
atividades aquícolas de base da empresa, 
como o turismo de pesca, os serviços 
ambientais ligados à aquicultura ou as 
atividades pedagógicas em torno da 
aquicultura.

2. O apoio ao abrigo do n.º 1, alínea c), só 
pode ser concedido se as atividades 
complementares não aquícolas estiverem 
relacionadas com as atividades aquícolas 
de base da empresa, como o turismo de 
pesca, o turismo aquícola de divulgação 
do setor aquícola e dos seus produtos, os 
serviços ambientais ligados à aquicultura 
ou as atividades pedagógicas em torno da 
aquicultura.

Or. es

Alteração 297
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A prestação de serviços de 
aconselhamento às explorações de caráter 
técnico, científico, jurídico ou económico.

(b) A prestação de serviços de 
aconselhamento às explorações de caráter
ambiental, técnico, científico, jurídico ou 
económico.

Or. en

Alteração 298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), só 
pode ser concedido a organismos de 
direito público selecionados para criar os 
serviços de aconselhamento às 
explorações. O apoio previsto no n.º 1, 
alínea b), só pode ser concedido a PME 
ou organizações de produtores do setor 

Suprimido
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aquícola.

Or. es

Alteração 299
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As explorações aquícolas só podem 
beneficiar de apoio uma vez durante o 
período de programação para cada 
categoria de serviços abrangidos pelo 
n.º 2, alíneas a) a e).

Suprimido

Or. es

Alteração 300
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A ligação em rede e o intercâmbio de 
experiências e boas práticas entre empresas 
aquícolas ou organizações profissionais e 
outras partes interessadas, incluindo 
organismos científicos ou os envolvidos na 
promoção da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres.

(b) A ligação em rede e o intercâmbio de 
experiências e boas práticas, com vista a 
minimizar o impacto nos ecossistemas 
marinhos, terrestres e de água doce, entre 
empresas aquícolas ou organizações 
profissionais e outras partes interessadas, 
incluindo organismos científicos ou os 
envolvidos na promoção da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres.

Or. en

Alteração 301
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1, alínea a), não é 
concedido a empresas aquícolas de grande 
dimensão.

2. O apoio referido no n.º 1, alínea a), não é 
concedido a empresas aquícolas de grande 
dimensão, a menos que partilhem 
conhecimentos com as PME.

Or. en

Alteração 302
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de contribuir para o 
desenvolvimento dos sítios e 
infraestruturas aquícolas, o FEAMP pode 
apoiar:

1. A fim de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dos sítios e 
infraestruturas aquícolas, o FEAMP pode 
apoiar:

Or. en

Alteração 303
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A identificação e o mapeamento das 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura, se for 
caso disso tendo em conta processos de 
ordenamento do espaço marítimo;

(a) A identificação e o mapeamento das 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura, em que os 
impactos da aquicultura na 
biodiversidade sejam minimizados em 
plena conformidade com a legislação 
ambiental da União e, se for caso disso,
tendo em conta processos de ordenamento 
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do espaço marítimo;

Or. en

Alteração 304
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 51 – título

Texto da Comissão Alteração

Incentivo aos novos aquicultores Incentivo aos novos aquicultores
sustentáveis

Or. en

Alteração 305
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de dinamizar o espírito 
empresarial na aquicultura, o FEAMP pode 
apoiar a criação de empresas aquícolas por 
novos aquicultores.

1. A fim de dinamizar o espírito 
empresarial na aquicultura, o FEAMP pode 
apoiar a criação de empresas aquícolas
sustentáveis por novos pequenos
aquicultores.

Or. en

Alteração 306
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Desenvolvam sobretudo a aquicultura 
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de espécies herbívoras, produzindo 
alimentos para consumo humano;

Or. en

Alteração 307
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Centrem a sua atividade na 
aquicultura biológica e em sistema 
fechado;

Or. en

Alteração 308
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estejam pela primeira vez a criar uma 
micro ou pequena empresa aquícola na 
qualidade de chefe de empresa;

(b) Estejam pela primeira vez a criar uma 
empresa aquícola na qualidade de chefe de 
empresa;

Or. sv

Alteração 309
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apresentem um plano empresarial para 
o desenvolvimento das suas atividades 
aquícolas.

(c) Apresentem um plano empresarial 
economicamente credível para o 
desenvolvimento das suas atividades 
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aquícolas.

Or. sv

Alteração 310
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apresentem um plano empresarial 
que seja considerado ecologicamente 
sustentável, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Or. sv

Alteração 311
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 52 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos que permitam uma 
redução substancial do impacto das 
empresas aquícolas na água, especialmente 
reduzindo a quantidade de água utilizada
ou melhorando a qualidade da água de 
saída, inclusive através da utilização de 
sistemas aquícolas multitróficos;

(a) Investimentos que permitam uma 
redução substancial do impacto das 
empresas aquícolas na água, especialmente 
reduzindo a quantidade de água, produtos 
químicos e antibióticos utilizados ou 
melhorando a qualidade da água de saída,
inclusive através da utilização de sistemas 
aquícolas multitróficos;

Or. en

Alteração 312
Kriton Arsenis



AM\907191PT.doc 43/72 PE492.700v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 52 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimentos que limitem o impacto 
negativo das empresas aquícolas na 
natureza e na biodiversidade;

(b) Investimentos que limitem o impacto 
negativo das empresas aquícolas na 
natureza e na biodiversidade, 
nomeadamente o impacto nas unidades 
populacionais de peixes selvagens, as 
interações com espécies de predadores, a 
utilização de produtos químicos tóxicos e 
de antibióticos, peixes fugidos, a 
introdução de espécies não indígenas e 
outros impactos ambientais relacionados 
com a aquicultura intensiva;

Or. en

Alteração 313
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 52 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Investimentos para aquisição de 
equipamento destinado a proteger as 
explorações aquícolas de predadores 
selvagens que beneficiam de proteção ao 
abrigo da Diretiva 2009/147/CEE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Diretiva 92/43/CE do Conselho;

(c) Investimentos para aquisição de 
equipamento dissuasor não letal destinado 
a proteger as explorações aquícolas de 
predadores selvagens que beneficiam de 
proteção ao abrigo da Diretiva 
2009/147/CEE do Parlamento Europeu e 
do Conselho e da Diretiva 92/43/CE do 
Conselho;

Or. en

Alteração 314
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio só é concedido se a suspensão 
da colheita devida à contaminação dos 
moluscos resultar da proliferação de 
plâncton produtor de toxinas ou da 
presença de plâncton que contenha 
biotoxinas e:

2. O apoio só é concedido se a suspensão 
da colheita devida à contaminação dos 
moluscos resultar da proliferação de 
plâncton produtor de toxinas ou da 
presença de plâncton que contenha 
biotoxinas, ou da proliferação de 
coliformes (E. coli) e:

Or. es

Alteração 315
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Durar mais de quatro meses 
consecutivos; ou

(a) Durar um mês; ou

Or. es

Alteração 316
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A compensação só é concedida por um 
período máximo de doze meses durante a 
totalidade do período de programação.

Suprimido

Or. es

Alteração 317
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As medidas necessárias para as 
empresas aquícolas cumprirem:
(i) a recomendação sobre bem-estar em 
explorações piscícolas adotada pelo 
Comité Permanente da Convenção 
Europeia sobre a Proteção dos Animais 
nas Explorações de Criação, e
(ii) as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde Animal sobre o 
bem-estar dos peixes de viveiro durante o 
transporte e o abate.

Or. en

Alteração 318
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fenómenos climáticos adversos; Suprimido

Or. sv

Alteração 319
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso ou de um surto de doença na 
aquicultura deve ser oficialmente 
reconhecida como tal pelo Estado-Membro 
em causa.

A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso ou de um surto de doença na 
aquicultura deve ser oficialmente 
reconhecida como tal pela autoridade 
subnacional competente ou pelo 
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Estado-Membro em causa.

Or. es

Alteração 320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, se for caso 
disso, estabelecer antecipadamente 
critérios com base nos quais o 
reconhecimento oficial seja considerado 
concedido.

A autoridade subnacional competente ou 
os Estados-Membros podem, se for caso 
disso, estabelecer antecipadamente 
critérios com base nos quais o 
reconhecimento oficial seja considerado 
concedido.

Or. es

Alteração 321
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as comunidades locais 
explorem plenamente as oportunidades 
oferecidas pelo desenvolvimento costeiro e 
marítimo e delas beneficiem.

(b) Garantir que as comunidades locais 
explorem de forma sustentável as 
oportunidades oferecidas pelo 
desenvolvimento costeiro e marítimo e 
delas beneficiem plenamente.

Or. en

Alteração 322
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Assegurar a contribuição das 
comunidades locais para a 
implementação da gestão ecossistémica da 
pesca e da aquicultura e para a limitação 
dos impactos das atividades de pesca e 
aquicultura na integridade dos 
ecossistemas.

Or. en

Alteração 323
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º Suprimido
Ajuda à armazenagem

1. O FEAMP pode apoiar a concessão de 
compensações a organizações de 
produtores e associações de organizações 
de produtores reconhecidas que 
armazenam produtos da pesca 
enumerados no anexo II do Regulamento 
(UE) n.° [que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura], desde que os 
produtos sejam armazenados em 
conformidade com os artigos 35.º e 36.º do 
Regulamento (UE) n.º [que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos da pesca e da aquicultura]:
(a) O montante da ajuda à armazenagem 
não pode exceder o montante dos custos 
técnicos e financeiros das ações 
necessárias para a estabilização e 
armazenagem dos produtos em causa;
(b) As quantidades elegíveis para a ajuda 
à armazenagem não podem exceder 15 % 
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das quantidades anuais dos produtos em 
causa colocadas à venda pela organização 
de produtores;
(c) A assistência financeira anual não 
pode exceder as seguintes percentagens 
do valor anual médio da produção 
comercializada em primeira venda dos 
membros da organização de produtores 
no período 2009-2011. Se alguns 
membros da organização de produtores 
não tiverem comercializado produção no 
período 2009-2011, é tomado em 
consideração o valor anual médio da 
produção comercializada nos primeiros 
três anos de produção desses membros:
– 1 % em 2014
– 0,8 % em 2015
– 0,6 % em 2016
– 0,4 % em 2017
–         0,2 % em 2018.
2. O apoio referido no n.º 1 é 
progressivamente eliminado até 2019.
3. O apoio só pode ser concedido depois 
de os produtos terem sido disponibilizados 
para consumo humano.
4. Os Estados-Membros fixam o montante 
dos custos técnicos e financeiros 
aplicáveis nos seus territórios do seguinte 
modo:
(a) Os custos técnicos são calculados 
anualmente com base nos custos diretos 
relativos às ações necessárias para a 
estabilização e armazenagem;
(b) Os custos financeiros são calculados 
anualmente com base na taxa de juro 
fixada todos os anos em cada 
Estado-Membro;
(c) Os custos técnicos e financeiros devem 
ser divulgados ao público.
5. Os Estados-Membros devem proceder a 
controlos destinados a garantir que os 
produtos que beneficiam de ajuda à 
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armazenagem satisfazem as condições 
estabelecidas no presente artigo. Para 
efeitos desses controlos, os beneficiários 
da ajuda à armazenagem devem manter 
uma contabilidade de existências para 
cada categoria de produtos entrados em 
armazém e, mais tarde, reintroduzidos no 
mercado para fins de consumo humano.

Or. en

Justificação

O apoio concedido ao abrigo desta medida é subutilizado pelas organizações de produtores 
no atual quadro financeiro. Em vez de prosseguir o apoio a esta medida, a ajuda à 
armazenagem deve ser totalmente eliminada, nomeadamente em virtude de a UE (a título de 
derrogação) ser responsável por 100 % do financiamento a favor desta medida.

Alteração 324
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Criar incentivos de mercado, por 
parte das autoridades públicas, 
compatíveis com os objetivos gerais de 
proibição das devoluções e minimização 
das capturas acessórias, nomeadamente 
um fundo público com a função de gerir 
as receitas provenientes da proibição das 
devoluções e utilizar essas receitas para 
cobrir os custos dos pareceres científicos, 
da avaliação das unidades populacionais 
de peixes e da monitorização e controlo.

Or. en

Alteração 325
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a) – subalínea (i)
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Texto da Comissão Alteração

i) das espécies excedentárias ou 
subexploradas,

Suprimido

Or. sv

Alteração 326
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) das espécies excedentárias ou
subexploradas,

(i) das espécies subexploradas;

Or. en

Alteração 327
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) das capturas indesejadas 
desembarcadas em conformidade com o 
artigo 15.º do [regulamento relativo à 
política comum das pescas] e com o artigo 
8.º, alínea b), segundo travessão, do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura],

(ii) das capturas indesejadas 
desembarcadas em conformidade com o 
artigo 8.º, alínea b), segundo travessão, do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura],

Or. fr

Justificação

É contraproducente proibir completamente as devoluções, na medida em que os pescadores 
jamais o poderiam pôr em prática.
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Alteração 328
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Realizar campanhas regionais, nacionais 
ou transnacionais de promoção dos 
produtos da pesca e da aquicultura.

(f) Realizar campanhas regionais, nacionais 
ou transnacionais de promoção dos 
produtos da pesca e da aquicultura que, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, devam ser considerados 
biológicos ou com reduzido impacto 
ambiental.

Or. sv

Alteração 329
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover, através de campanhas 
regionais ou nacionais levadas a cabo por 
organismos públicos, os produtos da 
pesca e da aquicultura como fontes 
saudáveis de proteína animal.

Or. en

Alteração 330
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Artigo 72.º Suprimido
Transformação de produtos da pesca e da 

aquicultura
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1. O FEAMP pode apoiar investimentos 
nos domínios da transformação e da 
comercialização de produtos da pesca e da 
aquicultura destinados:
(a) A contribuir para a poupança de 
energia ou redução do impacto no 
ambiente, incluindo o tratamento dos 
resíduos;
(b) À transformação de espécies de 
interesse comercial limitado ou 
inexistente;
(c) À transformação de subprodutos 
resultantes das principais atividades de 
transformação;
(d) À transformação de produtos da 
aquicultura biológica em conformidade 
com o artigo 6. ° e 7. ° do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007.
2. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido por intermédio dos 
instrumentos financeiros previstos no 
título IV do [Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece disposições comuns].

Or. sv

Alteração 331
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) À transformação de produtos da 
aquicultura biológica em conformidade 
com o artigo 6. ° e 7. ° do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007.

(d) À transformação de produtos da 
aquicultura sustentável.

Or. es
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Alteração 332
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A contribuir para a melhoria das 
condições de trabalho;

Or. es

Alteração 333
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) À melhoria e controlo das condições 
de saúde pública e de higiene ou da 
qualidade dos produtos;

Or. es

Alteração 334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) À produção de novos produtos, à 
aplicação de novas tecnologias ou à 
elaboração de métodos de produção 
inovadores;

Or. es
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Alteração 335
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A dar origem a produtos novos ou 
melhorados, a processos novos ou 
melhorados ou a sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados.

Or. en

Justificação

O apoio à transformação de produtos da pesca e da aquicultura deve abranger igualmente os 
investimentos na transformação com vista a conferir valor acrescentado aos produtos da 
pesca. Seria assim mais fácil cumprir os objetivos prioritários estabelecidos para este setor 
pela PCP.

Alteração 336
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido por intermédio dos 
instrumentos financeiros previstos no 
título IV do [Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece disposições comuns].

Suprimido

Or. en

Justificação

O apoio aos investimentos deve estar igualmente disponível sob a forma de subvenções.

Alteração 337
Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar o regime de 
compensação, instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 791/2007 do 
Conselho, relativo aos custos 
suplementares suportados pelos 
operadores no exercício de atividades de 
pesca, cultura e comercialização de 
determinados produtos da pesca dos 
Açores, da Madeira, das ilhas Canárias, 
da Guiana Francesa e da Reunião.

Suprimido

Or. sv

Alteração 338
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Capturados por navios de países 
terceiros, com exceção dos navios de pesca 
que arvorem pavilhão da Venezuela e 
operem nas águas da União;

(a) Capturados por navios de países 
terceiros.

Or. sv

Alteração 339
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 74 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Para cada produto da pesca ou da 
aquicultura, os custos suplementares 
resultantes das desvantagens específicas 

Suprimido



PE492.700v01-00 56/72 AM\907191PT.doc

PT

das regiões em causa;

Or. sv

Alteração 340
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 74 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Qualquer outro apoio que o 
beneficiário receba ou tenha recebido 
pela sua atividade.

Or. sv

Alteração 341
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP apoia a recolha, gestão e 
utilização de dados primários biológicos, 
técnicos, ambientais e socioeconómicos, 
nomeadamente no quadro do programa 
plurianual da União referido no artigo 37.º, 
n.º 5, do [regulamento relativo à política 
comum das pescas].

1. O FEAMP apoia a recolha, gestão e 
utilização de dados primários biológicos, 
técnicos, ambientais e socioeconómicos
necessários para uma gestão sustentável e 
ecossistémica da pesca e da aquicultura,
incluindo os dados necessários para 
restabelecer e manter as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 e para atingir e 
manter um bom estado ambiental até 
2020, nos termos do disposto na Diretiva 
2008/56/CE, nomeadamente no quadro do 
programa plurianual da União referido no 
artigo 37.º, n.º 5, do [regulamento relativo 
à política comum das pescas].

Or. en
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Alteração 342
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A gestão e utilização de dados para fins 
de análise científica e execução da PCP;

(a) A recolha, gestão e utilização de dados 
para fins de análise científica e execução 
da PCP;

Or. en

Alteração 343
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A gestão e utilização de dados para fins 
de análise científica e execução da PCP;

(a) A gestão e utilização de dados para fins 
de análise científica e execução da PCP e 
para restabelecer e manter as populações 
das espécies exploradas acima de níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015 e para 
atingir e manter um bom estado 
ambiental até 2020, nos termos do 
disposto na Diretiva 2008/56/CE;

Or. en

Alteração 344
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Programas de amostragem nacionais 
plurianuais;

(b) Programas de amostragem nacionais e 
subnacionais plurianuais;
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Or. es

Alteração 345
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A participação de representantes dos 
Estados-Membros em reuniões de 
coordenação regional, em conformidade 
com o artigo 37.º, n.º 4, do [regulamento 
relativo à política comum das pescas], em 
reuniões das organizações regionais de 
gestão das pescas em que a UE é parte 
contratante ou observador e em reuniões 
dos organismos internacionais incumbidos 
de emitir pareceres científicos.

(e) A participação de representantes dos 
Estados-Membros e das administrações 
subnacionais em reuniões de coordenação 
regional, em conformidade com o 
artigo 37.º, n.º 4, do [regulamento relativo 
à política comum das pescas], em reuniões 
das organizações regionais de gestão das 
pescas em que a UE é parte contratante ou 
observador e em reuniões dos organismos 
internacionais incumbidos de emitir 
pareceres científicos.

Or. es

Alteração 346
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A melhoria dos sistemas de recolha 
e tratamento de dados e a realização de 
estudos-piloto com o objetivo de melhorar 
os sistemas de recolha e tratamento de 
dados existentes.

Or. en

Alteração 347
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) promovendo o intercâmbio de boas 
práticas e o diálogo ao nível internacional, 
incluindo o diálogo bilateral com países 
terceiros, sem prejuízo de outros acordos 
ou convénios que possam existir entre a 
UE e os países terceiros em causa,

(iv) promovendo o intercâmbio de boas 
práticas e o diálogo ao nível internacional, 
incluindo o diálogo bilateral com países 
terceiros, tendo em conta a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM) e as convenções internacionais 
relevantes existentes baseadas na 
CNUDM, sem prejuízo de outros acordos 
ou convénios que possam existir entre a 
UE e os países terceiros em causa; esse 
diálogo deve incluir, se for o caso, um 
debate efetivo sobre a ratificação e 
execução da CNUDM;

Or. en

Alteração 348
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) o desenvolvimento gradual de uma 
base de conhecimentos do meio marinho 
de elevada qualidade, exaustiva e acessível 
ao público, que facilite a partilha, a 
reutilização e a divulgação desses dados e 
conhecimentos pelos diferentes grupos de 
utilizadores;

(iii) o desenvolvimento gradual de uma 
base de conhecimentos do meio marinho 
de elevada qualidade, exaustiva e acessível 
ao público, que facilite a partilha, a 
reutilização e a divulgação desses dados e 
conhecimentos pelos diferentes grupos de 
utilizadores, evitando assim uma 
duplicação das bases de dados; para tal, 
deve recorrer-se o mais possível aos 
programas existentes a nível da União e 
dos Estados-Membros, designadamente 
ao INSPIRE e ao GMES.

Or. en
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Alteração 349
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover o reforço da cooperação 
entre os Estados-Membros, sobretudo 
através do intercâmbio de informações e 
melhores práticas entre as várias funções 
da guarda costeira, com vista a obter 
economias de escala e benefícios para a 
União. Deve ser dada especial atenção ao 
reforço da colaboração ou da integração 
entre as diferentes funções da guarda 
costeira com o objetivo de criar uma 
Guarda Costeira Europeia.

Or. en

Alteração 350
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o crescimento económico 
sustentável, o emprego, a inovação e novas 
tecnologias em setores marítimos 
emergentes e potenciais das regiões 
costeiras, em sinergia com as atividades já 
existentes ao nível setorial e nacional;

(c) Apoiar o crescimento económico 
sustentável, o emprego, a inovação e novas 
tecnologias em setores marítimos 
emergentes e potenciais das regiões 
costeiras, em sinergia com as atividades já 
existentes ao nível setorial e nacional, 
nomeadamente:
(i) o desenvolvimento de tecnologias 
verdes, de fontes de energia marinha 
renováveis e da navegação ecológica; 

Or. fr

Alteração 351
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o crescimento económico 
sustentável, o emprego, a inovação e novas 
tecnologias em setores marítimos 
emergentes e potenciais das regiões 
costeiras, em sinergia com as atividades já 
existentes ao nível setorial e nacional;

(c) Apoiar o crescimento económico
sustentável, o emprego, a inovação e novas 
tecnologias em setores marítimos 
emergentes e potenciais e nas regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas da 
União, em sinergia com as atividades já 
existentes ao nível setorial e nacional;

Or. en

Alteração 352
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a proteção do meio marinho, 
em especial da sua biodiversidade e das 
zonas marinhas protegidas, como os sítios 
Natura 2000, bem como a utilização 
sustentável dos recursos marinhos e 
costeiros, e definir melhor os limites da 
sustentabilidade das atividades humanas 
com impacto no meio marinho, 
especialmente no âmbito da
diretiva-quadro «Estratégia Marinha».

(d) Promover a proteção do meio marinho, 
em especial da sua biodiversidade e das 
zonas marinhas protegidas, como os sítios 
Natura 2000, bem como a utilização 
sustentável dos recursos marinhos e 
costeiros, aplicando uma abordagem 
ecossistémica à gestão das atividades 
humanas, em conformidade com o 
objetivo de obter ou manter um bom 
estado ambiental, conforme exige a
Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha».

Or. en

Alteração 353
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 81 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a proteção do meio marinho, 
em especial da sua biodiversidade e das 
zonas marinhas protegidas, como os sítios 
Natura 2000, bem como a utilização 
sustentável dos recursos marinhos e 
costeiros, e definir melhor os limites da
sustentabilidade das atividades humanas 
com impacto no meio marinho, 
especialmente no âmbito da diretiva-
quadro «Estratégia Marinha».

(d) Promover a proteção do meio marinho, 
em especial da sua biodiversidade e das 
zonas marinhas protegidas, como os sítios 
Natura 2000, bem como a utilização 
sustentável dos recursos marinhos e 
costeiros, e definir melhor os limites da 
sustentabilidade das atividades humanas 
com impacto no meio marinho, 
especialmente no âmbito da diretiva-
quadro «Estratégia Marinha».

Para atingir este objetivo específico, o 
FEAMP pode, nomeadamente, apoiar:
(i) ações de prevenção e de redução das 
descargas no meio marinho, incluindo os 
resíduos no mar, com vista a reduzir a 
poluição;
(ii) ações tendentes a atenuar os efeitos 
das alterações climáticas no ambiente 
marinho, costeiro e insular e a facilitar a 
adaptação a estas alterações, com especial 
relevo para as zonas mais vulneráveis sob 
este ponto de vista;

Or. fr

Alteração 354
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para a consecução do objetivo específico 
de realizar operações intersetoriais fixado 
no artigo 81.º, alínea b), o FEAMP pode 
apoiar:

2. Para a consecução do objetivo específico 
de realizar operações transfronteiriças e
intersetoriais fixado no artigo 81.º, alíneas
b) e b-A), o FEAMP pode apoiar:

Or. en
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Alteração 355
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações e iniciativas concentradas e 
coordenadas que visem os 
Estados-Membros da UE; 

Or. en

Alteração 356
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º-A
Medidas de conservação

A fim de garantir uma execução eficaz 
das medidas de conservação previstas nos 
artigos 17.º e 21.º do [regulamento 
relativo à política comum das pescas], o 
FEAMP pode apoiar iniciativas levadas a 
cabo pelos Estados-Membros para 
cooperar e implementar medidas comuns 
com vista a atingir objetivos e metas 
acordados no âmbito dos planos 
plurianuais estabelecidos nos termos dos 
artigos 9.º, 10.º e 11.º do [regulamento 
relativo à política comum das pescas];

Or. en

Alteração 357
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A compra conjunta, por vários 
Estados-Membros pertencentes à mesma 
zona geográfica, de navios, aeronaves e 
helicópteros de patrulha, na condição de 
serem utilizados pelo menos 60 % do 
tempo para o controlo das pescas;

(a) A compra conjunta, por vários 
Estados-Membros pertencentes à mesma 
zona geográfica, de navios, aeronaves e 
helicópteros de patrulha, na condição de 
serem utilizados pelo menos 75 % do 
tempo para o controlo das pescas;

Or. en

Alteração 358
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A taxa mínima de contribuição do 
FEAMP é de 20 %.

Suprimido

Or. en

Justificação

Erro técnico da proposta, a suprimir.

Alteração 359
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 100 % da despesa pública elegível para 
o apoio no âmbito da ajuda à 
armazenagem referida no artigo 70.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 360
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.° 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 65 % da despesa elegível para o apoio 
referido no artigo 79.º.

(e) 75 % da despesa elegível para o apoio 
referido no artigo 79.º.

Or. fr

Justificação

Deve aumentar-se a taxa do co-financiamento destinado à recolha de dados, para incentivar 
a obtenção de informações abrangentes e de qualidade sobre a pesca.

Alteração 361
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros devem aplicar uma 
intensidade de ajuda pública de 100 % das 
despesas públicas elegíveis da operação, 
sempre que:

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem aplicar uma 
intensidade de ajuda pública até 100 % das 
despesas públicas elegíveis da operação, 
sempre que:

Or. sv

Alteração 362
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A operação esteja relacionada com a 
ajuda à armazenagem referida no artigo 

Suprimido
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70.º;

Or. en

Alteração 363
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) o projeto vise a promoção de 
atividades sustentáveis do ponto de vista 
da produção biológica, de acordo com a 
definição constante do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007.

Or. sv

Alteração 364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das regras gerais do artigo 
72.º do [Regulamento (UE) n.º [...] que 
estabelece disposições comuns], e na 
sequência da decisão da Comissão que 
aprova o programa operacional, a 
Comissão paga um montante a título de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. Esse montante 
representa 4 % da contribuição do 
orçamento da União para o programa 
operacional em causa. Tal montante pode 
ser dividido em duas frações, em função da 
disponibilidade do orçamento.

1. Para além das regras gerais do artigo 
72.º do [Regulamento (UE) n.º [...] que 
estabelece disposições comuns], e na 
sequência da decisão da Comissão que 
aprova o programa operacional, a 
Comissão paga um montante a título de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. Esse montante 
representa 7 % da contribuição do 
orçamento da União para o programa 
operacional em causa. Tal montante pode 
ser dividido em duas frações, em função da 
disponibilidade do orçamento.

Or. es
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Alteração 365
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O beneficiário deve continuar a cumprir 
as condições de admissibilidade referidas 
no artigo 12.º, n.º 1, depois da apresentação 
do pedido e durante todo o período de 
execução da operação, bem como, para 
certos tipos de operação, durante um 
determinado período após o último 
pagamento.

1. O beneficiário deve continuar a cumprir 
as condições de admissibilidade referidas 
no artigo 12.º, n.º 1, depois da apresentação 
do pedido e durante todo o período de 
execução da operação, bem como durante 
um determinado período após o último 
pagamento.

Or. en

Justificação

Visa reforçar as condições e o cumprimento.

Alteração 366
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão exerce a delegação de poderes 
no pleno respeito do princípio da 
proporcionalidade e tendo em conta o risco 
de o incumprimento das regras da PCP 
constituir uma ameaça grave para uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos vivos, que restabeleça 
e mantenha as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável
(MSY), para a sustentabilidade das 
unidades populacionais em causa e para a 
conservação do meio marinho.

A Comissão exerce a delegação de poderes 
no pleno respeito do princípio da 
proporcionalidade e tendo em conta o risco 
de o incumprimento das regras da PCP 
constituir uma ameaça grave para uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos vivos, que restabeleça 
e mantenha as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável
(MSY), para a sustentabilidade das 
unidades populacionais em causa, para a 
conservação do meio marinho ou para a 
consecução e manutenção de um bom 
estado ambiental até 2020.
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Or. en

Alteração 367
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão exerce a delegação de poderes 
no pleno respeito do princípio da 
proporcionalidade e tendo em conta o risco 
de o incumprimento das regras da PCP 
constituir uma ameaça grave para uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos vivos, que restabeleça 
e mantenha as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável
(MSY), para a sustentabilidade das 
unidades populacionais em causa e para a 
conservação do meio marinho.

A Comissão exerce a delegação de poderes 
no pleno respeito do princípio da 
proporcionalidade e tendo em conta o risco 
de o incumprimento das regras da PCP 
constituir uma ameaça grave para uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos vivos, que restabeleça 
e mantenha as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável
(MSY), para a sustentabilidade das 
unidades populacionais em causa e para a 
conservação do meio marinho, com base 
no princípio da precaução e numa 
abordagem ecossistémica da gestão da 
pesca.

Or. en

Alteração 368
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos de correções financeiras 
aplicadas a despesas diretamente 
relacionadas com o incumprimento do 
artigo 105.º, os Estados-Membros devem 
determinar o montante de uma correção 
tendo em conta a gravidade do 
incumprimento das regras da PCP pelo 

3. Nos casos de correções financeiras 
aplicadas a despesas diretamente 
relacionadas com o incumprimento do 
artigo 105.º, os Estados-Membros devem 
determinar o montante de uma correção 
tendo em conta a gravidade do 
incumprimento das regras da PCP pelo 
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beneficiário, a vantagem económica 
resultante do incumprimento dessas regras 
ou a importância da contribuição do 
FEAMP para a atividade económica do 
beneficiário.

beneficiário, a gravidade dos danos ao 
ecossistema, às unidades populacionais de 
peixes ou ao meio marinho, a vantagem 
económica resultante do incumprimento 
dessas regras ou a importância da 
contribuição do FEAMP para a atividade 
económica do beneficiário.

Or. en

Alteração 369
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O Estado-Membro não tenha 
apresentado os relatórios exigidos sobre a 
capacidade da frota e a sua relação com 
os recursos disponíveis nos termos do 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas];

Or. en

Alteração 370
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 128 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente aos casos referidos no 
n.º 1, alínea b), em caso de incumprimento 
do artigo 105.º, e no n.º 1, alínea d), a 
Comissão deve tomar como base para as 
suas correções financeiras apenas as 
despesas diretamente relacionadas com o 
incumprimento das regras da PCP. A 
Comissão deve determinar o montante de
uma correção tendo em conta a gravidade 

3. Relativamente aos casos referidos no 
n.º 1, alínea b), em caso de incumprimento 
do artigo 105.º, e no n.º 1, alínea d), a 
Comissão deve tomar como base para as 
suas correções financeiras apenas as 
despesas diretamente relacionadas com o 
incumprimento das regras da PCP. A 
Comissão deve determinar o montante de 
uma correção tendo em conta a gravidade
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do incumprimento das regras da PCP pelo 
Estado-Membro ou pelo beneficiário, a 
vantagem económica resultante do 
incumprimento dessas regras ou a 
importância da contribuição do FEAMP 
para a atividade económica do beneficiário.

dos danos ao ecossistema, às unidades 
populacionais de peixes ou ao meio 
marinho, a gravidade do incumprimento 
das regras da PCP pelo Estado-Membro ou 
pelo beneficiário, a vantagem económica 
resultante do incumprimento dessas regras 
ou a importância da contribuição do 
FEAMP para a atividade económica do 
beneficiário.

Or. en

Alteração 371
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No que se refere ao acesso à 
informação ambiental, aplicam-se a 
Diretiva 2003/4/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e o Regulamento (CE) n.º 
1367/2006.

Or. en

Alteração 372

Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Anexo I – Intensidade específica da ajuda – quadro – linha 8

Texto da Comissão

Executadas por empresas que não sejam abrangidas pela definição 
de PME: devem ser reduzidas de

20
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Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

A intensidade da ajuda aplicada às PME deve ser a mesma aplicada às grandes empresas.
Devido a processos tecnológicos específicos, as empresas de transformação de pescado 
utilizam o trabalho manual à escala das grandes empresas, mas o seu volume de negócios 
não excede o nível das pequenas e médias empresas.

Alteração 373
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão

Prioridade FEAMP: 
6 Dinamizar a 
execução da PCP

OT 6: proteção do 
ambiente e 
promoção da 
utilização 
sustentável dos 
recursos

Reconhecida capacidade administrativa 
para cumprir as exigências em matéria 
de dados para a gestão das pescas 
previstas no artigo 37.º do [regulamento 
relativo à PCP]

– Reconhecida capacidade 
administrativa para preparar e 
aplicar um programa plurianual 
de recolha de dados, que deve ser 
revisto pelo CCTEP e aceite pela 
Comissão,

– Reconhecida capacidade 
administrativa para preparar e 
aplicar um plano de trabalho 
anual de recolha de dados, que 
deve ser revisto pelo CCTEP e 
aceite pela Comissão,

– Capacidade suficiente em termos 
de recursos humanos para realizar 
acordos bilaterais ou multilaterais 
com outros E-M, em caso de 
partilha do trabalho ligado ao 
cumprimento das obrigações em 
matéria de recolha de dados.

Alteração

Prioridade FEAMP: 
6 Dinamizar a 
execução da PCP

Reconhecida capacidade administrativa 
para cumprir as exigências em matéria de 
dados para a gestão das pescas previstas no 

– Reconhecida capacidade 
administrativa para preparar e aplicar 
um programa plurianual de recolha 
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OT 6: proteção do 
ambiente e promoção 
da utilização 
sustentável dos 
recursos

artigo 37.º do [regulamento relativo à PCP]

Avaliação do equilíbrio entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca:
Realização comprovada de análise 
específica do equilíbrio entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca para a aplicação eficaz das medidas 
de gestão da frota

de dados, que deve ser revisto pelo 
CCTEP e aceite pela Comissão,

– Reconhecida capacidade 
administrativa para preparar e aplicar 
um plano de trabalho anual de 
recolha de dados, que deve ser 
revisto pelo CCTEP e aceite pela 
Comissão,

– Capacidade suficiente em termos de 
recursos humanos para realizar 
acordos bilaterais ou multilaterais 
com outros E-M, em caso de partilha 
do trabalho ligado ao cumprimento 
das obrigações em matéria de 
recolha de dados.

– Reconhecida capacidade 
administrativa para preparar e 
implementar avaliações da 
capacidade da frota

– Apresentação adequada de 
relatórios sobre os esforços com 
vista a encontrar um equilíbrio 
entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca nos termos 
dos artigos 34.º e 37.º do 
[regulamento relativo à política 
comum das pescas].

Or. en

Justificação

A proposta deve condicionar o financiamento de frotas, navios e artes de pesca à avaliação 
adequada da capacidade de pesca em relação às possibilidades de pesca disponíveis. Vários 
Estados-Membros não cumprem o requisito legal de apresentar relatórios sobre os seus 
esforços no sentido de equilibrar a capacidade da frota em relação às possibilidades de 
pesca. Devem ter lugar avaliações da frota como base mínima para evitar consequências 
indesejadas e atribuir o apoio à modernização de forma mais orientada.


