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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O documento de trabalho descreve a proposta da Comissão e apresenta uma breve análise 
política. O presente parecer propõe uma série de alterações destinadas a assegurar que o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP) contribua para a prossecução 
dos objetivos da PCP e garanta uma gestão das pescas sustentável do ponto de vista 
ambiental, na Europa e fora desta.

As principais alterações incidem sobre vários pontos:

Certos tipos de financiamento são eliminados:
 a armazenagem de peixe capturado quando não exista mercado, uma vez que é mais 

conveniente pescar quando as condições do mercado garantem um bom preço do 
que armazenar o peixe durante períodos prolongados;

 os prémios de seguro para as explorações aquícolas, pois devem ser os operadores a 
financiar esta despesa, e não os contribuintes;

 para apoiar a gestão de "concessões de pesca transferíveis";
 a promoção e comercialização de peixe para o qual o mercado é limitado ou 

inexistente.

Em várias partes do texto fazem-se aditamentos para assegurar que o apoio não dê origem ao 
aumento da capacidade de pesca.

Os fundos são redirecionados para apoiar a recolha de dados científicos e outros, bem como
uma melhor vigilância das atividades de pesca.

A secção sobre aquicultura é alterada de forma a transferir a ênfase da promoção simplista da 
aquicultura, uma indústria que pode causar problemas ambientais significativos se for mal 
gerida, para uma sustentabilidade ambiental muito maior das atividades de aquicultura.

A pesca é, essencialmente, a exploração privada de um bem público e, por conseguinte, o 
direito de pescar acarreta determinadas responsabilidades, nomeadamente a de assegurar que 
a pesca não ocasione o esgotamento das unidades populacionais de peixe ou a degradação do 
meio marinho e das comunidades costeiras que delas dependem para a sua sobrevivência. Os 
financiamentos devem visar sobretudo a recolha de dados que permitam efetuar análises da 
sustentabilidade das atividades de pesca ou o apoio àqueles que pescam da forma mais 
sustentável do ponto de vista ambiental e social. São propostas alterações para este efeito, 
bem como a promoção da abordagem de precaução e da abordagem ecossistémica de gestão 
das pescas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Capacidade de pesca»: a 
arqueação de um navio em GT 
(arqueação bruta) e a sua potência em kW 
(quilowatts), como definidas nos artigos 
4.º e 5.º do Regulamento (CEE) n.º 
2930/861 do Conselho, o tipo de arte, tal 
como definido no anexo XI do 
Regulamento 404/2011 da Comissão, e a 
quantidade de artes de pesca utilizadas;
_____________
1JO L 274 de 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Justificação

Seria útil incluir uma definição clara de capacidade de pesca no regulamento.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Regiões marinhas»: as zonas 
geográficas definidas no anexo I da 
Decisão 2004/585/CE do Conselho e as 
zonas estabelecidas pelas organizações 
regionais de gestão das pescas; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que este termo não consta da proposta, será melhor suprimi-lo.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Para além dos princípios enunciados no 
artigo 4.º do [Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece disposições comuns], a 
Comissão e os Estados-Membros 
asseguram a coordenação e a 
complementaridade entre o apoio do 
FEAMP, o apoio proveniente de outras 
políticas e instrumentos financeiros da 
União, incluindo o Regulamento (CE) 
n.º [que estabelece um programa para o 
ambiente e a ação climática (LIFE)], e o 
apoio no âmbito da ação externa da União.
A coordenação entre as intervenções do 
FEAMP e as do programa LIFE é obtida, 
em especial, promovendo o financiamento 
de atividades complementares dos projetos 
integrados financiados ao abrigo do 
programa LIFE e a utilização de soluções,
métodos e abordagens validados no âmbito 
do mesmo programa.

Para além dos princípios enunciados no 
artigo 4.º do [Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece disposições comuns], a 
Comissão e os Estados-Membros 
asseguram a coordenação e a 
complementaridade entre o apoio do 
FEAMP, o apoio proveniente de outras 
políticas e instrumentos financeiros da 
União, incluindo o Regulamento (CE) 
n.º [que estabelece um programa para o 
ambiente e a ação climática (LIFE)], e o 
apoio no âmbito da ação externa da União.
A coordenação entre as intervenções do 
FEAMP e as do programa LIFE é obtida, 
em especial, promovendo o financiamento 
de atividades complementares dos projetos 
integrados financiados ao abrigo do 
programa LIFE e a utilização de soluções, 
métodos e abordagens validados no âmbito 
do mesmo programa, nomeadamente no 
âmbito do domínio prioritário 
Biodiversidade.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Operações que aumentem a capacidade 
de pesca do navio;

(a) Operações que aumentem a capacidade 
de pesca ou a capacidade de captura do 
navio;

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investimentos em navios em relação 
aos quais o Estado-Membro da bandeira 
não tenha demonstrado haver um 
equilíbrio entre a capacidade da frota e as 
oportunidades de pesca existentes;  

Or. en

Justificação

Dado que muitas frotas são demasiado grandes em comparação com as unidades 
populacionais de peixe que capturam, as subvenções só devem poder ser atribuídas se não 
houver excesso de capacidade.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 4 535 000 000 EUR dos recursos 
referidos no n.º 1 são atribuídos ao 
desenvolvimento sustentável das pescas, da 
aquicultura e das zonas de pesca, no 
âmbito do título V dos capítulos I, II e III.

2. 3 964 000 000 EUR, no máximo, dos 
recursos referidos no n.º 1 são atribuídos ao 
desenvolvimento sustentável das pescas, da 
aquicultura e das zonas de pesca, no 
âmbito do título V, capítulos I, II e III.

Or. en

Justificação

Devem ser atribuídos mais recursos às atividades de controlo e à recolha de dados.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 477 000 000 EUR dos recursos referidos 
no n.º 1 são atribuídos às medidas de 
controlo e execução previstas no artigo 
78.º.

3. 690 000 000 EUR, no mínimo, dos 
recursos referidos no n.º 1 são atribuídos às 
medidas de controlo e execução previstas 
no artigo 78.º.

Or. en

Justificação

Devem ser atribuídos mais recursos às atividades de controlo e à recolha de dados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 358 000 000 EUR dos recursos referidos 
no n.º 1 são atribuídos às medidas de 
recolha de dados previstas no artigo 79.º.

4. 716 000 000 EUR, no mínimo, dos 
recursos referidos no n.º 1 são atribuídos às 
medidas de recolha de dados previstas no 
artigo 79.º.

Or. en

Justificação

Devem ser atribuídos mais recursos às atividades de controlo e à recolha de dados.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 45 000 000 EUR dos recursos referidos 
no n.º 1 são atribuídos, de 2014 a 2018 
inclusive, à armazenagem privada 

Suprimido
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prevista no artigo 72.º.

Or. en

Justificação

Em vez de utilizar as ajudas públicas para armazenar peixe para o qual não existe um 
mercado imediato, deve gerir-se melhor o calendário das atividades de pesca (ver artigo 
70.º).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se for caso disso, a coerência das 
medidas previstas no âmbito das 
prioridades da União para o FEAMP 
referidas no artigo 38.º, n.º 1, alínea d), do 
presente regulamento com os quadros de 
ação prioritária para a rede Natura 2000 
nos termos do artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho e com a 
consecução de um bom estado ecológico 
nos termos da Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma demonstração de uma abordagem 
pertinente, integrada no programa, em 
matéria de inovação e ambiente, incluindo 
as necessidades específicas das zonas 
Natura 2000, bem como de atenuação das 

(c) Uma demonstração de uma abordagem 
pertinente, integrada no programa, em 
matéria de inovação e conservação do
ambiente marinho, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
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alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

2000, bem como de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma avaliação do equilíbrio entre a 
capacidade de pesca e as oportunidades 
de pesca existentes, como prevê o 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas];

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Uma descrição dos critérios de seleção 
dos projetos;

(f) Uma descrição dos critérios de seleção 
dos projetos, dando prioridade aos 
projetos que visam reduzir o impacto 
ambiental das atividades de pesca e 
aquicultura;

Or. en

Justificação

Deve dar-se prioridade ao financiamento destinado a melhorar a pegada ambiental das 
atividades de pesca e aquicultura.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma descrição dos critérios de seleção 
das estratégias de desenvolvimento local 
no âmbito do título V, capítulo III;

(g) Uma descrição dos critérios de seleção 
das estratégias de desenvolvimento local 
no âmbito do título V, capítulo III, dando 
prioridade aos projetos que visam reduzir 
o impacto ambiental das atividades de 
pesca e aquicultura;

Or. en

Justificação

Deve dar-se prioridade ao financiamento destinado a melhorar a pegada ambiental das 
atividades de pesca e aquicultura.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea o) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- uma avaliação dos efeitos do setor das 
pescas no ecossistema,

- uma avaliação dos efeitos do setor das 
pescas no ecossistema, a fim de permitir 
comparações entre os diferentes tipos de 
atividades de pesca e segmentos de frota .

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão aprova o programa 
operacional por meio de um ato de 
execução.

2. A Comissão aprova o programa 
operacional por meio de um ato de 
execução quando considerar que os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 foram 
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cumpridos.

Or. en

Justificação

Os programas só devem ser aprovados quando forem corretos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades referidas no n.º 1, alínea 
b), podem abranger a recolha de dados, 
estudos, a divulgação de conhecimentos e 
boas práticas.

2. As atividades referidas no n.º 1, alínea 
b), podem abranger a recolha de dados,
projetos conjuntos de investigação,
estudos, a divulgação de conhecimentos e 
boas práticas.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido aos pescadores da pequena 
pesca costeira que possuam um navio de 
pesca da União registado como ativo 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 licença de pesca associada ao 
navio de pesca deve ser retirada 
definitivamente.

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido aos pescadores da pequena 
pesca costeira que possuam um navio de 
pesca da União registado como ativo e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 180 dias nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
pedido. A licença de pesca associada ao 
navio de pesca deve ser retirada 
definitivamente e os níveis de referência
da frota nacional devem ser reduzidos em 
conformidade.

Or. en
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Justificação

Caso se retire a licença, a capacidade da frota também deverá ser ajustada.

Alteração 19

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, o FEAMP 
pode apoiar investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais desde que 
ultrapassem as normas exigidas pela 
legislação nacional ou da União e não 
aumentem a capacidade do navio de 
pesca.

Or. en

Alteração 20

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 
na conceção e no desenvolvimento dos 
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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. en

Justificação

Trata-se de uma utilização indevida de fundos públicos. A comissão ENVI já votou a favor do 
caráter opcional das concessões de pesca transferíveis para os Estados-Membros. 

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) Iniciativas levadas a cabo pelos 
Estados-Membros com vista à cooperação 
e à aplicação de medidas comuns 
destinadas a atingir objetivos e metas 
acordados no âmbito de planos 
plurianuais estabelecidos nos termos dos 
artigos 9.º, 10.º e 11.º do [regulamento 
relativo à política comum das pescas];

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 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 
na conceção e na execução dos planos 
plurianuais estabelecidos nos termos dos 
artigos 9.º, 10.º e 11.º e medidas de 
conservação na aceção dos artigos 17.º e 
21.º do [regulamento relativo à política 
comum das pescas].

Or. en

Alteração 23

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) Reduza as capturas indesejadas ou não 
autorizadas de unidades populacionais 
comerciais ou outras capturas acessórias;

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Reduza e, quando possível, elimine os 
impactos físicos e biológicos da pesca no 
ecossistema ou no fundo do mar.

Or. en
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Alteração 25

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, 180 dias nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
pedido;

Or. en

Justificação

Convém restringir as subvenções aos navios que, em média, tenham exercido atividades de 
pesca durante, pelo menos, três meses por ano. Caso contrário, o impacto será apenas 
marginal.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores proprietários da arte de 
pesca a substituir e que tenham trabalhado 
a bordo de um navio de pesca da União 
durante, pelo menos, 60 dias nos dois anos 
anteriores à data de apresentação do 
pedido;

(b) Pescadores proprietários da arte de 
pesca a substituir e que tenham trabalhado 
a bordo de um navio de pesca da União 
durante, pelo menos, 180 dias nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
pedido;

Or. en

Justificação

Convém restringir as subvenções aos navios que, em média, tenham exercido atividades de 
pesca durante, pelo menos, três meses por ano. Caso contrário, o impacto será apenas 
marginal.
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Alteração 27

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 do 
consumo de combustíveis, das emissões de 
CO2 e 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 na abordagem ecossistémica 
de gestão das pescas.

Or. en

Alteração 28

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) Instalação de estruturas portuárias 
para recolher detritos devolvidos pelo 
mar, como artes de pesca perdidas ou 
danificadas que tenham sido recuperadas 
e lixo marinho;

Or. en
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Alteração 29

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, como a 
restauração de habitats marinhos e 
costeiros específicos, em prol de unidades 
populacionais sustentáveis, consistentes 
com a abordagem de precaução e a 
abordagem ecossistémica de gestão das 
pescas.

Or. en

Alteração 30

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 nem servir para 
aumentar a sua potência. 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.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Qualidade dos produtos e utilização das Qualidade dos produtos
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capturas indesejadas

Or. en

Alteração 32

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].

Suprimido

Or. en

Justificação

Não devem ser atribuídos fundos aos navios para o armazenamento ou tratamento de peixe 
que nem sequer deveriam pescar.

Alteração 33

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 

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, 180 dias, nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
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pedido. pedido.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as operações consistam em 
investimentos em equipamento ou 
infraestrutura destinados a garantir o 
cumprimento de exigências da legislação 
da União em matéria de ambiente, saúde 
humana ou animal e higiene ou bem-
estar dos animais que entrem em vigor 
após 2014, o apoio pode ser concedido até 
à data em que as normas se tornem 
vinculativas para as empresas.

2. O apoio só é concedido quando as 
operações consistirem em investimentos 
em equipamento ou infraestrutura cujo 
impacto para o ambiente seja 
reconhecidamente mais reduzido ou com 
melhor desempenho no que diz respeito à 
saúde humana ou animal e higiene ou 
bem-estar dos animais do que as 
exigências da legislação da União.

Or. en

Justificação

Os critérios para a concessão de apoio devem ser mais rigorosos.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º Suprimido
Investimentos na aquicultura em mar 
aberto e para fins não alimentares
1. A fim de promover formas de 
aquicultura com um elevado potencial de 
crescimento, o FEAMP pode apoiar 
investimentos no desenvolvimento da 
aquicultura em mar aberto e para fins 
não alimentares.
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2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 150.º, a fim de determinar o tipo de 
operações e os custos elegíveis.

Or. en

Justificação

Utilização indevida de fundos públicos.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação de serviços de gestão, de 
substituição e de aconselhamento para as 
explorações aquícolas;

(a) A criação de serviços de gestão, de 
substituição e de aconselhamento para as 
explorações aquícolas que contribuam 
para reduzir o impacto ambiental das 
operações;

Or. en
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Alteração 38

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 
técnico, científico, jurídico ou económico
que contribuam para reduzir o impacto 
ambiental das operações.

Or. en

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Estratégias de comercialização e 
empresariais.

Suprimido

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a aquisição de 
novas competências profissionais na 
aquicultura;

(a) A aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a aquisição de 
novas competências profissionais na 
aquicultura que contribuam para reduzir o 
impacto ambiental das operações;

Or. en
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Alteração 41

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 a redução do 
impacto ambiental dos sítios e 
infraestruturas aquícolas, o FEAMP pode 
apoiar:

Or. en

Alteração 42

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 com baixo 
impacto ambiental, se for caso disso tendo 
em conta processos de ordenamento do 
espaço marítimo;

Or. en

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O melhoramento das infraestruturas das 
zonas aquícolas, designadamente através 
do emparcelamento, do fornecimento de 
energia ou da gestão dos recursos hídricos;

(b) O melhoramento das infraestruturas das 
zonas aquícolas, designadamente através 
do fornecimento de energia ou da gestão 
dos recursos hídricos;

Or. en
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Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Ações adotadas e executadas por 
autoridades competentes ao abrigo do 
artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2009/147/CE 
ou do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 
92/43/CE para evitar danos importantes 
para a aquicultura.

(c) Ações não letais adotadas por 
autoridades competentes com vista a 
minorar os conflitos com espécies 
selvagens protegidas ao abrigo da Diretiva 
2009/147/CE ou da Diretiva 92/43/CE para 
evitar danos importantes para a 
aquicultura.

Or. en

Justificação

Os fundos públicos só devem ser utilizados para atividades não letais.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º Suprimido

Incentivo aos novos aquicultores
1. A fim de dinamizar o espírito 
empresarial na aquicultura, o FEAMP 
pode apoiar a criação de empresas 
aquícolas por novos aquicultores.
2. Só podem beneficiar do apoio previsto 
no n.º 1 os aquicultores que ingressem no 
setor e:
(a) Possuam qualificações e competências 
profissionais adequadas;
(b) Estejam pela primeira vez a criar uma 
micro ou pequena empresa aquícola na 
qualidade de chefe de empresa;
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(c) Apresentem um plano empresarial 
para o desenvolvimento das suas 
atividades aquícolas.
3. A fim de adquirir as qualificações 
profissionais adequadas, os aquicultores 
que ingressam no setor podem beneficiar 
de apoio ao abrigo do artigo 49.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. en

Justificação

Utilização indevida de fundos públicos.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – 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 produtos 
químicos, medicamentos ou água
utilizados ou melhorando a qualidade da 
água de saída, inclusive através da 
utilização de sistemas aquícolas 
multitróficos;

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – 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 

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

abrigo da Diretiva 2009/147/CEE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Diretiva 92/43/CE do Conselho;

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio só é concedido a beneficiários 
que se comprometam a participar, durante 
um período mínimo de três anos, no 
EMAS ou a cumprir, durante um período 
mínimo de cinco anos, as exigências da 
produção biológica.

2. O apoio só é concedido a beneficiários 
que se comprometam a participar, durante 
um período mínimo de cinco anos, no 
EMAS ou a cumprir, durante um período 
mínimo de cinco anos, as exigências da 
produção biológica.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Seguro das populações aquícolas

1. A fim de proteger os rendimentos dos 
produtores aquícolas, o FEAMP pode 
apoiar a contribuição para um seguro das 
populações aquícolas que cubra as perdas 
resultantes de:
(a) Catástrofes naturais;
(b) Fenómenos climáticos adversos;
(c) Alterações súbitas da qualidade da 
água;
(d) Doenças na aquicultura ou destruição 



PE489.647v01-00 26/29 PA\903144PT.doc

PT

de instalações de produção.
2. 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.
Os Estados-Membros podem, se for caso 
disso, estabelecer antecipadamente 
critérios com base nos quais o 
reconhecimento oficial seja considerado 
concedido.
3. O apoio só é concedido relativamente a 
contratos de seguro das populações 
aquícolas que cubram perdas económicas 
previstas no n.º 1 que representem mais de 
30 % da produção média anual do 
produtor aquícola.

Or. en

Justificação

Utilização indevida de fundos públicos.

Alteração 50

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 
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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 % 
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;
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(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 
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

Em vez de utilizar as ajudas públicas para armazenar peixe para o qual não existe um 
mercado imediato, deve gerir-se melhor o calendário das atividades de pesca.

Alteração 51

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],

Suprimido

Or. en
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Alteração 52

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

(b) À transformação de espécies de 
interesse comercial limitado ou 
inexistente;

Suprimido

Or. en

Justificação

É ilógico subsidiar a transformação de peixe sem qualquer interesse comercial.


