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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão, que estabelece condições específicas para a pesca de espécies de 
profundidade no Atlântico Nordeste e disposições aplicáveis à pesca em águas internacionais 
do Atlântico Nordeste e que revoga o Regulamento (CE) nº 2347/2002 (2012/0179(COD)), 
pode contribuir para evitar efeitos adversos significativos sobre os ecossistemas marinhos 
vulneráveis e para reconstituir as unidades populacionais de águas profundas.

As águas profundas são zonas de elevada biodiversidade, com espécies e habitats únicos e 
excecionais. Relatórios recentes de observadores do Instituto Nacional de Investigação 
Marinha francês (IFREMER) revelam que cerca de 144 espécies são capturadas com redes de 
arrasto na pesca de profundidade. Muitas das espécies de peixe que habitam as águas 
profundas apresentam um crescimento lento, têm grande longevidade, fecundidade baixa e 
reproduzem-se em idade avançada. Muito pouco se sabe sobre a biologia e as características 
do ciclo da vida da grande maioria das espécies capturadas por navios de pesca de 
profundidade da UE nas águas da União e em alto mar no Atlântico Nordeste, mas muitas 
dessas espécies são consideradas particularmente vulneráveis aos efeitos da pesca. A captura 
de grande parte destas espécies continua a não estar regulada por regulamentação da UE.

Muitas das espécies visadas pela pesca de profundidade são capturadas com redes de arrasto 
de fundo, um método de pesca que deteriora os ecossistemas bênticos das águas profundas 
devido às chapas de aço, aos pesados cabos e às redes que são arrastados pelo fundo marinho.
O Conselho Internacional de Exploração do Mar (CIEM) reconhece que, embora todas as 
artes de pesca que entrem em contacto com o fundo marinho sejam suscetíveis de afetar os 
ecossistemas bênticos das águas profundas, «os efeitos das redes de arrasto de fundo são 
muito mais prejudiciais para o fundo marinho do que as artes de pesca fixas».1 A pesca com 
redes de arrasto de fundo é a maior ameaça aos ecossistemas dos corais e das esponjas de 
águas profundas, de acordo com a investigação científica do Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente (PNUA), entre outros.2 3

A proposta da Comissão para a pesca no Atlântico Nordeste, que estabelece condições 
específicas para a pesca de espécies de profundidade e disposições aplicáveis à pesca em 
águas internacionais (2012/0179 (COD) e que revoga o Regulamento (CE) nº 2347/2002, 
pode contribuir para evitar futuros efeitos adversos sobre os ecossistemas marinhos 
vulneráveis e para reconstituir as unidades populacionais de águas profundas. 

O presente parecer defende, inequivocamente, a eliminação progressiva da utilização de artes 
de fundo prejudiciais, remetendo para uma série de acordos internacionais, em particular as 
resoluções 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) e 66/68 (2011) da Assembleia Geral 
das Nações Unidas (AGNU), relativas à gestão das pescas de profundidade em zonas não 

                                               
1 Pedido da NEAFC de avaliação do uso e da qualidade dos dados VMS (sistemas de monitorização de navios), Parecer do CIEM 2007, 
Livro 9, pág. 30.
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow e J.M. Roberts, Cold-water coral reefs, WCMC-PNUA, Cambridge, Reino Unido, 2004. 
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter e J.M. Roberts, Deep-sea Sponge 
Grounds: Reservoirs of Biodiversity, WCMC-PNUA, Biodiversity Series, n.º 32, WCMC-PNUA, Cambridge, Reino Unido, 2010.
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regulamentadas do alto mar1, que concedem um período de um ano para que os pescadores 
utilizem artes ou tipos de pesca alternativos.

Para os navios da UE que operam em zonas de alto mar não regulamentadas, é importante 
assinalar que o Regulamento (CE) n.º 734/2008 já incorporou a Resolução 61/105 da AGNU 
no direito da UE, a fim de melhorar as condições de acesso à pesca de fundo por parte dos 
navios da UE que operam nessas zonas de alto mar não regulamentadas por organizações 
regionais de gestão das pescas ou por acordos de pesca multilaterais. Este parecer atualiza as 
condições de acesso às espécies de profundidade por parte dos navios da UE que operam nas 
águas da União e em zonas de alto mar do Atlântico Nordeste, em conformidade com as 
resoluções da AGNU supramencionadas. Além disso, estabelece critérios para a realização de 
avaliações de impacto das pescas de profundidade, em consonância com as normas 
internacionais, a identificação de ecossistemas marinhos vulneráveis e a determinação de 
efeitos adversos significativos, acordados sob os auspícios da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e, subsequentemente, adotados pelo seu Comité 
das Pescas e apoiados pela Assembleia Geral das Nações Unidas e incorporados nas 
resoluções 64/72 e 66/88 da AGNU.2

Este aspeto é extremamente importante para o ambiente, tendo em conta a vulnerabilidade das 
unidades populacionais de águas profundas e dos habitats bênticos afetados pelas pescas de 
profundidade na região. A realização de avaliações de impacto prévias das pescas de fundo 
contribuiria para alcançar, entre outros aspetos positivos, o bom estado ambiental previsto na 
Diretiva-Quadro sobre Estratégia Marinha e os objetivos em matéria de biodiversidade da UE 
para as pescas. 

Por fim, o parecer inclui diversas alterações suplementares, que alinham a proposta da 
Comissão com as disposições do Tratado de Lisboa, que estabelece, no artigo 11.º do TFUE, 
que «as exigências em matéria de proteção do ambiente devem ser integradas na definição e 
execução das políticas e ações da União, em especial com o objetivo de promover um 
desenvolvimento sustentável».

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:

                                               
1 Consultar as Orientações Internacionais da FAO para a gestão das pescas de profundidade no alto mar. Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura, Roma, 2008.
2 Consultar as Orientações Internacionais da FAO para a gestão das pescas de profundidade no alto mar. Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura, Roma, 2008.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2 e o 
artigo 191.º,

Or. en

Justificação

No quadro da revisão do regime de acesso às águas profundas, que inclui a gestão de 
ecossistemas marinhos vulneráveis, é importante destacar o artigo 191.º do TFUE, que 
estabelece as bases da política da União no domínio do ambiente.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nos termos do disposto no artigo 
11.º do TFUE, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente devem ser 
integradas na definição e execução das 
políticas e ações da União, incluindo a 
conservação da pesca de profundidade em 
especial com o objetivo de promover um 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir o respeito do direito primário da União, que estabelece, 
no artigo 11.º do TFUE, o princípio da integração da vertente ambiental na definição e 
aplicação das políticas da União. 
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do TFUE, a fim de 
estabelecer medidas de acompanhamento 
dos limite do esforço anuais se essas 
medidas não forem adotadas pelos próprios 
Estados-Membros ou se as medidas por 
eles adotadas forem consideradas 
incompatíveis com os objetivos do presente 
regulamento ou insuficientes em relação a 
esses objetivos.

(19) A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do TFUE, a fim de 
modificar as condições em que 
determinadas atividades de pesca são 
consideradas pesca de profundidade, de 
forma a ter em conta os diferentes 
modelos de exploração por parte dos 
Estados-Membros e os novos dados 
científicos sobre a estrutura das unidades 
populacionais e a distribuição das 
espécies de profundidade. A Comissão 
deve igualmente ter poderes para 
modificar as condições de autorização do 
desembarque e do transbordo a navios 
não detentores de uma autorização para a 
prática da pesca de profundidade, quando 
tal seja necessário, de forma a ter em 
conta os diferentes modelos de exploração 
por parte dos Estados-Membros e para 
estabelecer medidas de acompanhamento 
dos limites do esforço anuais se essas 
medidas não forem adotadas pelos próprios 
Estados-Membros ou se as medidas por 
eles adotadas forem consideradas 
incompatíveis com os objetivos do presente 
regulamento ou insuficientes em relação a 
esses objetivos.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete os novos atos delegados propostos pela relatora. 
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

(d) «Espécies de profundidade: as espécies 
incluídas na lista do anexo I;

(d) «Espécies de profundidade»: as 
espécies incluídas na lista do anexo I, que 
contém uma lista indicativa e não 
exclusiva, e outras espécies reconhecidas 
como espécies de profundidade, com base 
nos pareceres do organismo científico 
consultivo;

(e) «Espécie mais vulnerável: as espécies 
de profundidade indicadas na terceira 
coluna, «espécies mais vulneráveis (x)» 
do quando do anexo I;

(e) «Espécie mais vulnerável»: as espécies 
de profundidade consideradas ameaçadas, 
em perigo ou em extremo perigo de 
extinção, segundo os critérios da Lista 
Vermelha da UICN, as espécies raras, ou 
as espécies que, segundo um organismo 
científico consultivo, se encontrem em 
sério risco de extinção ou para as quais o 
organismo científico consultivo 
recomendou a limitação ou a proibição 
total das capturas acessórias;

Or. en

Justificação
A lista do anexo I, que inclui a lista das espécies mais vulneráveis indicadas com um «x» na 
terceira coluna da tabela, deve ser indicativa e não exclusiva para que possa ser 
periodicamente atualizada com base num parecer científico sólido. A definição das «espécies 
mais vulneráveis» deve assentar num parecer científico internacionalmente acordado (tal 
como a Lista Vermelha da UICN e o n.º 14 das Orientações da FAO).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 2 - alíneas j-A) e j-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) «Efeitos adversos significativos»: 
têm o mesmo significado e as mesmas 
características que os descritos nos n.ºs 17 
a 20 das orientações internacionais para a 
gestão das pescas de profundidade no alto 
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mar da FAO, de 2008;
(j-B) «Ecossistemas marinhos 
vulneráveis»: ecossistemas marinhos que 
cumprem os critérios estabelecidos no 
n.º 42 das orientações internacionais para 
a gestão das pescas de profundidade no 
alto mar da FAO, de 2008;

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração 4.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. De acordo com a Lista Vermelha da 
UICN, a lista de espécies que figura no 
anexo I, incluindo as espécies 
identificadas como as espécies mais 
vulneráveis nos termos do artigo 2.º, 
alínea e), será revista pela Comissão de 
dois em dois anos através de atos 
delegados nos termos do artigo 20.º.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º -A
Identificação e proteção dos ecossistemas 

marinhos vulneráveis
1. Os Estados-Membros utilizam a melhor 
informação científica e técnica disponível, 
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incluindo informação biogeográfica, para 
determinar as zonas onde estão presentes 
ou é provável a presença de ecossistemas 
marinhos vulneráveis. Além disso, o 
organismo científico consultivo procede a 
uma avaliação para determinar as zonas 
onde estão presentes ou é provável a 
presença de ecossistemas marinhos 
vulneráveis em zonas e profundidades 
onde a pesca dirigida a espécies de 
profundidade pode ser autorizada.
2. Sempre que sejam identificados, com 
base na informação a que se refere o 
n.º 1, certas zonas onde estão presentes ou 
é provável a presença de ecossistemas 
marinhos vulneráveis, os
Estados-Membros e o organismo 
científico consultivo informam 
oportunamente a Comissão. 
3. Com base na informação referida no 
n.º 2, a Comissão procede ao 
encerramento provisório dessas zonas até 
serem tomadas medidas de conservação e 
gestão, a fim de evitar efeitos adversos 
significativos sobre os ecossistemas 
marinhos vulneráveis. 
4. Enquanto não forem adotadas as 
medidas de conservação e gestão, as zonas 
em questão permanecerão fechadas à 
pesca de fundo. 
5. Os Estados-Membros aplicarão estes 
encerramentos sem demora, notificando 
imediatamente a Comissão e os seus 
próprios navios desses encerramentos. Os 
encerramentos são aplicáveis a todos os 
navios da União. 
6. As zonas encerradas serão reabertas às 
atividades de pesca se o organismo 
científico consultivo fornecer provas da 
não-existência de ecossistemas marinhos 
vulneráveis na zona ou se a Comissão 
decidir que foram adotadas medidas para 
evitar os efeitos adversos significativos 
sobre os ecossistemas marinhos 
vulneráveis.
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Or. en

Justificação

A presente alteração incorpora no regulamento os requisitos estabelecidos no n.º 83, alínea 
c), da Resolução 61/105 e no n.º 119, alínea b), da Resolução 64/72 da AGNU, bem como no 
artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 734/2008 do Conselho, de 15 de julho de 2008, relativo à 
proteção dos ecossistemas marinhos vulneráveis em alto-mar contra os efeitos adversos das 
artes de pesca de fundo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alíneas c) e c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) O capitão do navio registe no diário de 
bordo uma percentagem de espécies de 
profundidade igual ou superior a 10 % do 
peso total das capturas no dia de pesca em 
causa.

(c) O capitão do navio registe no diário de 
bordo uma percentagem de espécies de 
profundidade igual ou superior a 10 % do 
peso total das capturas durante qualquer 
dia de pesca ou atividades de pesca que 
resultem na captura e conservação a 
bordo de mais de 10 toneladas de espécies 
de profundidade em cada ano civil.
(c-A) O navio utilize artes de pesca de 
fundo a uma profundidade igual ou 
superior a 200 metros.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que o regulamento se aplica à pesca de fundo em todas as 
zonas em que possam existir «espécies de profundidade vulneráveis» e «ecossistemas de 
profundidade vulneráveis». O limite estabelecido no artigo 4.º, n.º 2, alínea d) simplifica a 
monitorização e a aplicação do regulamento, considerando que, através dos sistemas de 
monitorização de navios (VMS), deverá ser relativamente mais fácil monitorizar a que 
profundidade é praticada a pesca e comparar essa informação com a percentagem de 
espécies de profundidade que constituem as capturas acessórias. A Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura considera águas profundas as águas cuja 
profundidade máxima seja superior a 200 metros. 
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As condições em que as atividades de 
pesca mencionadas no n.º 2 são 
consideradas pesca de profundidade 
podem ser revistas pela Comissão através 
de atos delegados, tal como referido no 
artigo 20.º, de forma a ter em conta os 
diferentes modelos de exploração por 
parte dos Estados-Membros e os novos 
dados científicos sobre a estrutura das 
unidades populacionais e a distribuição 
das espécies de profundidade.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão tem poderes para 
modificar através de atos delegados, nos 
termos do artigo 20.º, as condições de 
autorização do desembarque e do 
transbordo a navios não detentores de 
uma autorização para a prática da pesca 
de profundidade, se necessário para em 
conta os diferentes modelos de exploração 
por parte dos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 e 2-E (novo)

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 
durante os dois primeiros anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento
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-A. Para todas as autorizações de pesca 
não cobertas pelo artigo 7.º, nº 2, cada 
pedido de autorização de pesca é 
apresentado apenas para uma zona que 
tenha sido previamente submetida a uma 
avaliação de impacto em conformidade 
com os critérios estabelecidos no anexo 
III.  A avaliação de impacto é 
disponibilizada ao público. A avaliação de 
impacto é revista por um organismo 
científico consultivo. A Comissão pode 
aplicar ou exigir que os Estados-Membros 
façam ajustamentos ou melhorem a 
avaliação com base nas recomendações 
do organismo científico consultivo. A 
Comissão revê também todas as 
avaliações, a fim de ter em conta os 
impactos individuais, coletivos e 
cumulativos e de fazer ou exigir que 
sejam feitos ajustamentos ou melhorias a 
cada avaliação de impacto.
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2-B. Ao efetuarem a avaliação referida no 
n.º 3, as autoridades competentes aplicam 
critérios de precaução. Em caso de dúvida 
quanto à existência de efeitos adversos 
significativos, as autoridades competentes 
devem considerar que os efeitos adversos 
prováveis, com base nos pareceres 
científicos, são significativos.
2-C. A partir do terceiro ano após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, qualquer autorização de 
pesca nas zonas que se regem pelo n.º 2 
deve igualmente, como condição para a 
autorização de pesca, ser previamente 
objeto de uma avaliação de impacto, nos 
termos do n.º 3.
2-D. Nas zonas onde não se tenha 
realizado nem publicado qualquer 
avaliação científica adequada na aceção 
do n.º 3, é proibida a utilização de artes de 
fundo.
2-E. As atividades de pesca de fundo são 
permitidas sob as condições previstas no 
presente regulamento, no caso de a 
avaliação de impacto demonstrar que não 
põem em perigo os ecossistemas marinhos 
vulneráveis.

Or. en

Justificação

Mantém a exigência da proposta da Comissão relativa à realização de avaliações de impacto 
em novas zonas de pesca (isto é, fora do impacto ambiental das pescas), mas estabelece um 
período de dois anos para a introdução progressiva da obrigatoriedade da realização de 
avaliações de impacto em zonas onde é praticada a pesca de fundo. Incorpora os números 
pertinentes das resoluções 61/105 e 64/72 da AGNU, bem como os critérios 
internacionalmente acordados na nova alteração ao anexo III, referentes à realização de 
avaliações de impacto das pescas de profundidade, estabelecida nas orientações 
internacionais para a gestão das pescas de profundidade no alto mar da FAO, de 2008. 
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

As autorizações de pesca referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, para navios que utilizem 
redes de arrasto pelo fundo ou redes de 
emalhar fundeadas caducam, o mais tardar, 
no prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Depois dessa data, as autorizações de pesca 
para os navios que dirigem a pesca às 
espécies de profundidade não podem ser 
emitidas nem renovadas.

As autorizações de pesca referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, para navios que utilizem 
redes de arrasto pelo fundo ou redes de 
emalhar fundeadas caducam, o mais tardar, 
no prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Depois dessa data, as autorizações de pesca 
para os navios que dirigem a pesca às 
espécies de profundidade não podem ser 
emitidas nem renovadas.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando, com base nas melhores 
informações científicas disponíveis, não for 
possível identificar taxas de exploração 
compatíveis com o rendimento máximo 
sustentável, as possibilidades de pesca são 
fixadas do seguinte modo:

2. Quando, com base nas melhores 
informações científicas disponíveis, não for 
possível identificar taxas de exploração 
que assegurem que as unidades 
populacionais de espécies de 
profundidade se mantêm ou se 
reconstituem acima dos níveis que podem 
produzir o rendimento máximo sustentável 
até 2015, as possibilidades de pesca são 
fixadas do seguinte modo:

(a) Quando as melhores informações 
científicas disponíveis permitirem 
identificar taxas de exploração 
correspondentes à abordagem de precaução 
da gestão das pescas, as possibilidades de 
pesca fixadas para o período de gestão da 
pesca em causa não podem ser superiores a 
essas taxas;

(a) Quando as melhores informações 
científicas disponíveis permitirem 
identificar taxas de exploração 
correspondentes à abordagem de precaução 
da gestão das pescas, as possibilidades de 
pesca fixadas para o período de gestão da 
pesca em causa não devem ser superiores a 
essas taxas;
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(b) Quando as melhores informações 
científicas disponíveis não permitirem 
identificar taxas de exploração 
correspondentes à abordagem de precaução 
da gestão das pescas por insuficiência de 
dados sobre uma determinada unidade
populacional ou espécie, não podem ser 
atribuídas possibilidades de pesca para as 
pescarias em causa.

(b) Quando as melhores informações 
científicas disponíveis não permitirem 
identificar taxas de exploração 
correspondentes à abordagem de precaução 
da gestão das pescas por insuficiência de 
dados sobre uma determinada unidade 
populacional ou espécie, não devem ser 
atribuídas possibilidades de pesca para as 
pescarias em causa.

(c) São concebidas e adotadas medidas de 
gestão, nomeadamente no tocante às 
possibilidades de pesca de espécies-alvo 
no caso de pescarias multiespecíficas, a 
fim de evitar as capturas acessórias das 
espécies mais vulneráveis e de garantir a 
sustentabilidade a longo prazo das demais 
espécies capturadas na pescaria; e
(d) São previstas condições para prevenir 
eficazmente as devoluções. Essas 
condições devem ter por objetivo 
desembarcar todas as espécies de peixe e 
de outras classes que tenham entrado a 
bordo, a não ser que tal seja contrário às 
normas em vigor no âmbito da Política 
Comum das Pescas.

Or. en

Justificação

De acordo com os últimos conhecimentos e pareceres do CIEM sobre determinadas pescarias 
de profundidade multiespecíficas em que seja capturado um elevado número de espécies
não-alvo, algumas das quais consideradas altamente vulneráveis aos efeitos da pesca e, no 
caso de várias espécies de tubarões de profundidade, consideradas ameaçadas ou em 
extremo perigo de extinção no Atlântico Nordeste pelo grupo de especialistas em tubarões do 
UICN. Esta alteração assegura igualmente a coerência com o artigo 12.º, n.º 1, alínea c), da 
proposta da Comissão e remete para a necessidade de proteger e gerir espécies de outras 
classes, tais como os corais e as esponjas. 
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.ºs 2 a 5

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 13.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 2-A, no artigo 
4.º, n.ºs 2-A e 5-A e no artigo 13.º é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 13.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes aí 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 2-A, no artigo 4.º, n.ºs 2-A e 
5-A e no artigo 13.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes aí especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 13.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento nem 
o Conselho formularem objeções no prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
ato a estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 3.º, n.º 
2-A, no artigo 4.º, n.ºs 2 A e 5-A e no 
artigo 13.º só entram em vigor se nem o 
Parlamento nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete os atos delegados propostos pela relatora.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
As avaliações de impacto a que se faz 
referência no artigo 7.º, n.º 1, incidem 
nomeadamente sobre:
a) O tipo ou os tipos de pesca praticados 
ou previstos, incluindo os navios e os tipos 
de artes de pesca, as zonas de pesca, as 
espécies-alvo e as espécies objeto de 
capturas acessórias potenciais, os níveis 
de esforço de pesca e a duração da pesca 
(plano de capturas);
b) As melhores informações científicas e 
técnicas disponíveis sobre o estado atual 
dos recursos haliêuticos, assim como as 
informações de referência sobre os 
ecossistemas, os habitats e as 
comunidades na zona de pesca, que 
permitam uma comparação com 
alterações futuras;
c) A identificação, a descrição e a 
cartografia dos ecossistemas marinhos 
vulneráveis (EMV) presentes ou cuja 
presença é provável na zona de pesca;
d) Os dados e métodos utilizados para 
identificar, descrever e avaliar os efeitos 
da atividade, a identificação de lacunas 
nos conhecimentos e uma avaliação das 
incertezas quanto às informações 
apresentadas na avaliação;
e) A identificação, a descrição e a 
avaliação da ocorrência, escala e duração 
dos efeitos prováveis, incluindo os efeitos 
cumulativos das atividades abrangidas 
pela avaliação dos EMV e dos recursos 
haliêuticos de baixa produtividade da 
zona de pesca;
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f) A avaliação dos riscos dos efeitos 
prováveis das operações de pesca, a fim de 
determinar quais os possíveis efeitos 
adversos significativos, nomeadamente os 
efeitos sobre os EMV e os recursos 
haliêuticos de baixa produtividade; e as 
medidas de mitigação e gestão propostas 
que devem ser utilizadas para impedir 
efeitos adversos significativos sobre os 
EMV e assegurar a conservação a longo 
prazo e a utilização sustentável dos 
recursos haliêuticos de baixa 
produtividade, assim como as medidas 
que devem ser utilizadas para monitorizar 
os efeitos das operações de pesca.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que a União cumpre o seu compromisso de aplicar as orientações 
internacionais para a gestão das pescas de profundidade no alto mar da FAO, de 2008, 
sendo a redação do anexo III idêntica à do texto do n.º 47. As orientações foram adotadas em 
2008 e, subsequentemente, aprovadas e incorporadas nas disposições relativas à gestão das 
pescas de profundidade das resoluções 64/72 (2009) e 66/68 (2011) da AGNU. Esta é a 
norma internacionalmente negociada e acordada para a realização de avaliações de impacto 
das pescas de fundo.


