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Alteração 16
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União está empenhada na aplicação 
das resoluções adotadas pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em especial as 
Resoluções 61/105 e 64/72, que exortam os 
Estados e as organizações regionais de 
gestão das pescas a garantirem a proteção 
dos ecossistemas marinhos vulneráveis de 
profundidade contra o impacto destruidor 
das artes de pesca de fundo, bem como a 
exploração sustentável das unidades 
populacionais de peixes de profundidade.

(2) A União está empenhada na aplicação 
das resoluções adotadas pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em especial as 
Resoluções 61/105 e 64/72, que exortam os 
Estados e as organizações regionais de 
gestão das pescas a garantirem a proteção 
dos ecossistemas marinhos vulneráveis de 
profundidade contra o impacto destruidor 
das artes de pesca de fundo, bem como a 
exploração sustentável das unidades 
populacionais de peixes de profundidade. 
Além disso, a União deve atuar como líder 
no que respeita ao estabelecimento e à 
aplicação de medidas de boa governação 
em matéria de gestão sustentável da pesca 
de espécies de profundidade nos fóruns 
internacionais, em consonância com as 
resoluções da AGNU e da FAO adotadas 
no presente regulamento. 

Or. en

Alteração 17
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A União toma nota, nomeadamente, 
do n.º 83-A da Resolução 61/105 da 
AGNU e dos n.os 119-A e 120 da 
Resolução 64/72 da AGNU, que instam os 
Estados de pavilhão a não autorizarem 
atividades de pesca de fundo antes de 
estas resoluções serem totalmente 
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aplicadas, incluindo a adoção de medidas 
destinadas a avaliar, com base nas 
melhores informações científicas 
disponíveis, se as atividades de pesca de 
fundo individuais podem ter efeitos 
nefastos significativos nos ecossistemas 
marinhos vulneráveis.

Or. en

Alteração 18
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A capacidade dos navios que detêm 
autorizações para a pesca de espécies de 
profundidade está limitada, desde 2002, à 
soma das capacidades dos navios que 
tenham pescado mais de 10 toneladas de 
qualquer mistura de espécies de 
profundidade nos anos de 1998, 1999 ou 
2000. A avaliação da Comissão concluiu 
que este limite máximo de capacidade não 
apresentou efeitos positivos consideráveis. 
Tendo em conta a experiência anterior e a 
inexistência de dados precisos no que 
respeita a muitas pescarias de 
profundidade, geri-las recorrendo 
unicamente a limites do esforço é 
insuficiente.

Or. en

Alteração 19
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) É conveniente que os navios que 
exercem a pesca dirigida a espécies de 
profundidade com outras artes de fundo 
não alarguem o âmbito operacional 
previsto na sua autorização nas águas da 
União, a menos que se determine que esse 
alargamento não comporta um risco 
significativo de causar impactos negativos 
nos ecossistemas marinhos vulneráveis.

(11) É conveniente que os navios que 
exercem a pesca dirigida a espécies de 
profundidade com outras artes de fundo 
não alarguem o âmbito operacional 
previsto na sua autorização nas águas da 
União, a menos que se determine que esse 
alargamento não comporta um risco 
significativo de causar impactos negativos 
nos ecossistemas marinhos vulneráveis. As 
avaliações de impacto realizadas para esse 
efeito têm de respeitar os requisitos 
referidos no n.º 47 das orientações da 
FAO, de 2008, para a gestão das pescas 
de profundidade no alto mar. 

Or. en

Alteração 20
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É essencial identificar e delimitar 
com exatidão os ecossistemas marinhos 
vulneráveis que devem ser abrangidos por 
um estatuto específico de proteção e, 
eventualmente, por uma proibição em 
matéria de recurso a artes de pesca com 
maior impacto nos fundos marinhos.  
Esta tarefa implica a necessidade de obter 
informações pormenorizadas acerca das 
características fisiográficas dos fundos 
marinhos e das suas comunidades 
biológicas, nomeadamente através de 
campanhas de investigação que visem a 
cartografia de alta definição dos fundos 
marinhos e a amostragem, identificação e 
caracterização das comunidades 
bentónicas em causa. 



PE506.073v01-00 6/19 AM\928096PT.doc

PT

Or. pt

Alteração 21
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Dada a natureza mista da maioria 
das pescarias de profundidade, as 
possibilidades de pesca de espécies de 
profundidade devem ser estabelecidas de 
forma a garantir a conservação a longo 
prazo das espécies mais vulneráveis que 
são capturadas nas pescarias envolvidas.

Or. en

Alteração 22
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os pareceres científicos indicam, 
ainda, que os limites do esforço de pesca 
são um instrumento adequado para a 
fixação das possibilidades de pesca nas 
pescarias de profundidade. Dada a grande 
variedade de artes e padrões de pesca 
presentes nas pescarias de profundidade e a 
necessidade de elaborar medidas de 
acompanhamento que permitam resolver os 
problemas que se colocam em cada 
pescaria no plano do ambiente, convém 
que os limites do esforço de pesca só 
substituam os limites de captura quando 
possa ser assegurado que são adaptados a 
pescarias específicas.

(13) Tendo em conta a falta de dados 
exatos no que toca à maior parte das 
pescarias e a natureza mista da maioria 
destas, os limites do esforço de pesca só 
devem ser utilizados em combinação com 
os limites de captura para a fixação das 
possibilidades de pesca nas pescarias de 
profundidade. Dada a grande variedade de 
artes e padrões de pesca presentes nas 
pescarias de profundidade e a necessidade 
de elaborar medidas de acompanhamento 
que permitam resolver os problemas que se 
colocam em cada pescaria no plano do 
ambiente, os limites do esforço de pesca 
têm de ser adaptados a pescarias 
específicas.



AM\928096PT.doc 7/19 PE506.073v01-00

PT

Or. en

Alteração 23
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Um elevado número de espécies é 
capturado em pescarias de profundidade, 
incluindo espécies vulneráveis de 
tubarões de profundidade. Deve ser 
introduzida nas pescarias de 
profundidade uma obrigação de 
desembarque de todas as capturas de 
peixes e outras espécies. Uma obrigação 
desta natureza poderia contribuir 
fortemente para preencher as lacunas de 
dados existentes no que respeita a estas 
pescarias e para compreender melhor o 
seu impacto na ampla variedade de 
espécies capturadas.

Or. en

Alteração 24
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os titulares de uma autorização de 
pesca que permita a captura de espécies de 
profundidade devem perder essa 
autorização, no respeitante à captura dessas 
espécies, se não cumprirem as medidas de 
conservação pertinentes.

(17) Os titulares de uma autorização de 
pesca que permita a captura de espécies de 
profundidade devem perder essa 
autorização, no respeitante à captura dessas 
espécies, se não cumprirem as medidas de 
gestão, conservação e recolha de dados
pertinentes.

Or. en
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Alteração 25
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a exploração sustentável das 
espécies de profundidade, minimizando 
simultaneamente o impacto das atividades 
da pesca de profundidade no meio 
marinho;

a) Assegurar a gestão e a exploração 
sustentável das pescarias de profundidade, 
minimizando simultaneamente o impacto 
das atividades da pesca de profundidade no 
meio marinho;

Or. en

Alteração 26
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Prevenir efeitos nefastos 
significativos nos ecossistemas marinhos 
vulneráveis e assegurar a conservação a 
longo prazo das unidades populacionais 
de peixes de profundidade;

Or. en

Alteração 27
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

e) «Espécie mais vulnerável: as espécies de 
profundidade indicadas na terceira coluna, 

e) «Espécie mais vulnerável: espécies de 
profundidade potencialmente muito 
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"espécies mais vulneráveis (x)" do quando
do anexo I;

sensíveis à depauperação que são 
incluídas na terceira coluna, "espécies 
mais vulneráveis (x)" do quadro do anexo 
I. Todas as espécies de tubarões de 
profundidade devem ser abrangidas por 
esta categoria.

Or. en

Alteração 28
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem realizar 
anualmente avaliações da capacidade das 
suas frotas que exercem pesca dirigida a 
espécies de profundidade e transmitir os 
resultados à Comissão até 30 de maio de 
cada ano. As avaliações de capacidade 
devem incluir uma análise da capacidade 
global da frota e do seu impacto nas 
unidades populacionais e no ecossistema 
marinho mais vasto. Devem igualmente 
incluir uma análise da rentabilidade da 
frota a longo prazo. Por forma a garantir 
uma abordagem comum a todos os 
Estados-Membros, tais avaliações deverão 
ser conduzidas em conformidade com as 
orientações da Comissão destinadas a 
melhorar a análise do equilíbrio entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca. Os resultados são disponibilizados 
ao público.

Or. en

Alteração 29
Carl Schlyter
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada pedido de autorização de pesca que 
permita a captura de espécies de 
profundidade, como espécie-alvo ou como 
captura acessória, e os correspondentes 
pedidos de renovação devem ser 
acompanhados por uma descrição da zona 
prevista para a realização das atividades de 
pesca, do tipo de artes, do intervalo de 
profundidade em que as atividades serão 
exercidas e de cada espécie-alvo.

Cada pedido de autorização de pesca que 
permita a captura de espécies de 
profundidade, como espécie-alvo ou como 
captura acessória, e os correspondentes 
pedidos de renovação devem ser 
acompanhados por uma descrição da zona 
prevista para a realização das atividades de 
pesca, nomeadamente dos seus limites, do 
tipo e do número de artes, do intervalo de 
profundidade em que as atividades serão 
exercidas e de cada espécie-alvo.

Or. en

Alteração 30
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2015, nenhuma 
autorização de pesca de espécies de 
profundidade poderá ser emitida para 
áreas que não tenham sido submetidas 
previamente a uma avaliação de impacto 
de acordo com os critérios estabelecidos 
no anexo II-A do presente regulamento. A 
avaliação de impacto deve ser 
disponibilizada ao público e revista por 
um organismo científico consultivo.

Or. en

Alteração 31
Carl Schlyter
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Antes de deferirem um pedido, os 
Estados-Membros devem verificar, 
através dos registos de VMS dos navios 
em causa, se as informações fornecidas 
na sequência da alínea b) são exatas. Se 
as informações prestadas no âmbito da 
alínea b) não coincidirem com as 
constantes no registo VMS, o pedido deve 
ser indeferido.

Or. en

Alteração 32
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer autorização de pesca emitida 
com base num pedido apresentado ao 
abrigo do n.º 1 deve indicar a arte de fundo 
a utilizar e limitar as atividades de pesca 
autorizadas à zona em que a atividade de 
pesca prevista, definida em conformidade 
com o n.º 1, alínea a), se sobreponha à 
atividade de pesca existente, definida em 
conformidade com o n.º 1, alínea b). 
Contudo, a zona da atividade de pesca 
prevista só pode ser alargada além da zona 
da atividade de pesca existente se o Estado-
Membro tiver avaliado e justificado, com 
base em pareceres científicos, que esse 
alargamento não terá efeitos adversos 
significativos nos ecossistemas marinhos 
vulneráveis.

2. Qualquer autorização de pesca emitida 
com base num pedido apresentado ao 
abrigo do n.º 1 deve indicar a arte de fundo 
a utilizar e limitar as atividades de pesca 
autorizadas à zona em que a atividade de 
pesca prevista, definida em conformidade 
com o n.º 1, alínea a), se sobreponha à 
atividade de pesca existente, definida em 
conformidade com o n.º 1, alínea b). A 
zona da atividade de pesca prevista só pode 
ser alargada além da zona da atividade de 
pesca existente se o Estado-Membro tiver
realizado uma avaliação de impacto 
segundo os requisitos estabelecidos no 
anexo II-A, que demonstre que esse 
alargamento não terá efeitos adversos 
significativos nos ecossistemas marinhos 
vulneráveis.

Or. en
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Alteração 33
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Obrigação de desembarcar todas as 

capturas de profundidade
Todas as capturas de peixes e outras 
espécies realizadas por um navio de pesca 
titular de uma autorização para capturar 
espécies de profundidade devem ser 
transportadas e mantidas a bordo, 
registadas no diário de bordo e 
desembarcadas.

Or. en

Alteração 34
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As possibilidades de pesca são fixadas 
de forma a respeitar uma taxa de 
exploração das espécies de profundidade 
compatível com o rendimento máximo 
sustentável.

1. As possibilidades de pesca são fixadas 
de forma a respeitar uma taxa de 
exploração das espécies de profundidade 
que assegure que as unidades 
populacionais de espécies de 
profundidade são mantidas ou 
restabelecidas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. en
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Alteração 35
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As possibilidades de pesca fixadas 
para espécies de profundidade devem ter 
em conta a provável composição da 
captura nestas pescarias e assegurar a 
sustentabilidade a longo prazo de todas as 
espécies capturadas.

Or. en

Alteração 36
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Não devem ser atribuídas 
possibilidades de pesca para pesca 
dirigida ou capturas acessórias de 
espécies de profundidade identificadas de 
acordo com o artigo 3.º, alínea e), como 
sendo mais vulneráveis.

Or. en

Alteração 37
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Capítulo III – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão através de limites do esforço de 
pesca

Limites do esforço de pesca e medidas de 
acompanhamento
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Or. en

Alteração 38
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Fixação das possibilidades de pesca 
unicamente através de limites do esforço 
de pesca

Limites do esforço de pesca

Or. en

Alteração 39
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho, deliberando em 
conformidade com o Tratado, pode decidir 
que a fixação das possibilidades de pesca 
anuais para as espécies de profundidade em 
termos de limites do esforço de pesca e de 
limites de captura seja substituída pela 
fixação, para pescarias específicas, de, 
unicamente, limites do esforço de pesca.

1. O Conselho, deliberando em 
conformidade com o Tratado, pode decidir 
fixar as possibilidades de pesca anuais 
para as espécies de profundidade em 
termos de limites do esforço de pesca e de 
limites de captura.

Or. en

Alteração 40
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, os níveis de esforço 
para cada métier de profundidade a utilizar 
como base de referência caso sejam 
necessários ajustamentos para respeitar os 
princípios estabelecidos no artigo 10.º são 
os níveis de esforço considerados, com 
base em informações científicas, coerentes 
com as capturas efetuadas pelos métiers 
de profundidade pertinentes nos dois anos 
civis anteriores.

2. Para efeitos do n.º 1, os níveis de esforço 
para cada métier de profundidade a utilizar 
como base de referência caso sejam 
necessários ajustamentos para respeitar os 
princípios estabelecidos no artigo 10.º são 
os níveis de esforço considerados, com 
base em informações científicas, coerentes 
com as taxas de exploração estabelecidas 
em conformidade com o artigo 10.º.

Or. en

Alteração 41
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O métier de profundidade específico a 
que se aplica a limitação do esforço de 
pesca por referência à arte regulamentada, 
as espécies-alvo e as zonas CIEM ou zonas 
CECAF em que o esforço permitido pode 
ser exercido; e ainda

a) O métier de profundidade específico a 
que se aplica a limitação do esforço de 
pesca por referência à arte regulamentada, 
o tipo e o número de artes autorizadas, as 
espécies e unidades populacionais 
específicas alvo e as zonas CIEM ou zonas 
CECAF em que o esforço permitido pode 
ser exercido; e ainda

Or. en

Alteração 42
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A unidade de esforço de pesca a utilizar b) A unidade ou a combinação de 
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para a gestão. unidades de esforço de pesca a utilizar 
para a gestão.

Or. en

Alteração 43
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Métodos e protocolos para a 
monitorização e comunicação de níveis de 
esforço durante um período de gestão.

Or. en

Alteração 44
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os limites do esforço de 
pesca anuais tenham substituído os 
limites de captura em conformidade com 
o artigo 11.º, n.º 1, os Estados-Membros 
devem estabelecer ou manter, 
relativamente aos navios que arvoram o 
seu pavilhão, as seguintes medidas de 
acompanhamento:

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
ou manter, relativamente aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, as seguintes 
medidas de acompanhamento:

Or. en

Alteração 45
Carl Schlyter
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Medidas destinadas a evitar um aumento 
da capacidade de captura global dos navios 
afetados pelos limites do esforço;

a) Medidas destinadas a evitar um aumento 
da capacidade de captura global dos navios 
afetados pelos limites do esforço, 
estabelecidas segundo o artigo 11.º;

Or. en

Alteração 46
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Medidas destinadas a evitar um 
aumento das capturas acessórias de 
espécies mais vulneráveis; e

b) Medidas destinadas a minimizar as 
capturas acessórias nas pescarias de 
profundidade, em particular as de 
espécies mais vulneráveis; e 

Or. en

Alteração 47
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve avaliar a eficácia das 
medidas de acompanhamento uma vez 
adotadas pelos Estados-Membros.

3. A Comissão deve avaliar a eficácia das 
medidas de acompanhamento uma vez 
adotadas pelos Estados-Membros e 
anualmente a partir da sua adoção.

Or. en
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Alteração 48
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incumprimento das condições 
estabelecidas na autorização de pesca no 
que diz respeito às restrições à utilização 
das artes, às zonas de operação autorizadas 
ou, se for caso disso, aos limites do esforço 
ou aos limites de captura aplicáveis às 
espécies às quais a pesca pode ser dirigida; 
ou

a) Incumprimento das condições 
estabelecidas na autorização de pesca no 
que diz respeito às restrições à utilização 
das artes, às zonas de operação autorizadas 
ou, se for caso disso, aos limites do esforço 
ou aos limites de captura aplicáveis às 
espécies às quais a pesca pode ser dirigida;

b-A) Incumprimento da aplicação de 
medidas de acompanhamento, em 
conformidade com o artigo 12.º; ou

Or. en

Alteração 49
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incumprimento do requisito de 
embarcar um observador científico ou de 
permitir a amostragem das capturas para 
fins científicos, estabelecido no artigo 19.º 
do presente regulamento.

b) Incumprimento dos requisitos da 
recolha de dados, incluindo a obrigação
de embarcar um observador científico ou 
de permitir a amostragem das capturas para 
fins científicos, estabelecido no artigo 19.º 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 50
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Capítulo V-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO V – CUMPRIMENTO
Artigo 20.º – Sanções em caso de 
incumprimento por parte dos 
Estados-Membros
1. O incumprimento, por parte dos 
Estados-Membros, das obrigações a que 
estão sujeitos, resultará:
- na retirada imediata das autorizações de 
pesca referidas no artigo 4.º a todos os 
navios desse Estado-Membro; e ainda
- na interrupção ou suspensão dos 
pagamentos ou na aplicação de uma 
correção financeira à assistência 
financeira da União no âmbito da Política 
Comum das Pescas.
2. As sanções referidas no n.º 1 mantêm-
se em vigor até a Comissão considerar 
que o Estado-Membro em causa cumpriu 
as suas obrigações. 
3. As possibilidades de pesca atribuídas a 
um Estado-Membro incumpridor não são 
reatribuídas a outros Estados-Membros, 
nem poderão ser reivindicadas nos anos 
subsequentes.
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