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Alteração 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 18 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que adotam medidas 
de conservação nos termos do artigo 17, n.º 
1, notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes.

Os Estados-Membros que adotam medidas 
de conservação nos termos do artigo 17, n.º 
1, notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes, os quais 
devem participar do processo de tomada 
de decisão.

Or. pt

Alteração 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que adotam medidas 
de conservação nos termos do artigo 17.º, 
n.º 1, notificam-nas à Comissão, aos 
outros Estados-Membros interessados e 
aos conselhos consultivos pertinentes.

Os Estados-Membros adotam medidas de 
conservação em cooperação com as 
autoridades regionais competentes e os 
CCR afetados como melhor forma de 
adaptar essas medidas às especificidades 
regionais de cada zona de pesca, aos 
diferentes tipos de pesca e às necessidades 
de cada zona ou região. Notificam-nas à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
interessados em conformidade com as 
disposições do presente regulamento.

Or. es

Alteração 1690
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.° Suprimido
Avaliação
A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º, n.º 1.

Or. es

Alteração 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Avaliação
A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1692
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º, n.º 1.

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º, n.º 1, recorrendo aos conhecimentos 
técnicos do CCTEP.

Or. fr

Alteração 1693
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º, n.º 1.

A Comissão avalia periodicamente, a
partir de 2015, e seguidamente, pelo 
menos, de três em três anos, a
implementação, a compatibilidade e a 
eficácia das medidas técnicas adotadas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 1, e coloca os 
resultados à disposição do público.

Or. en

Alteração 1694
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
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17.º, n.º 1. 18.º, n.ºs 2 e 3, e, em qualquer dos casos, 
avaliar e prestar informações sobre estas 
questões, pelo menos, uma vez de três em 
três anos ou de acordo com os requisitos 
previstos no plano plurianual relevante.

Or. en

Alteração 1695
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º, n.º 1.

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a conformidade, a coerência, a 
compatibilidade e a eficácia das medidas 
de conservação adotadas pelos Estados-
Membros nos termos do artigo 17.º, n.º 1.

Or. es

Alteração 1696
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia se as medidas são 
coerentes com os planos plurianuais e 
conformes com as disposições do artigo 
17.º e os objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Justificação

Os planos plurianuais devem constituir o quadro de referência para todas as medidas de 
conservação adotadas pelos Estados-Membros. A Comissão deveria, graças à avaliação 
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proposta, assegurar a coerência entre as medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros e os planos plurianuais pertinentes.

Alteração 1697
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 2015, e, seguidamente, numa 
base trienal, a Comissão avalia os planos 
plurianuais e vela por que as informações 
daí resultantes sejam retomadas nos 
planos revistos.

Or. en

Alteração 1698
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica as avaliações 
efetuadas em conformidade com o 
presente artigo e torna essas informações 
disponíveis ao público, difundindo-as em 
sítios Internet adequados ou fornecendo 
uma ligação direta às mesmas. No 
referente ao acesso à informação 
ambiental, aplicam-se os Regulamentos 
1049/2001/CE e 1367/2006/CE.
As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
1-B. que tenham um interesse suficiente 
na decisão,
têm o direito de solicitar um reexame 
interno da decisão da Comissão.
Para tal, considera-se suficiente, para 
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efeitos da alínea b), o interesse de 
qualquer organização não governamental 
que promova a proteção do ambiente ou 
os interesses económicos e sociais dos 
pescadores e que cumpra os requisitos 
previstos no artigo 4.º, alínea d).
A decisão da Comissão relativa a um tal 
pedido de reexame interno deve ser 
adotada no prazo de dois meses a contar  
da data do pedido e transmitida ao 
requerente.

Or. en

Alteração 1699
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve estabelecer 
procedimentos de sanção por 
incumprimento que sejam proporcionais, 
dissuasores e eficazes.

Or. en

Alteração 1700
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 –  parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. De acordo com a legislação 
comunitária relevante em vigor, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
todas as partes interessadas tenham a 
oportunidade atempada e efetiva de 
participar na formulação e na adoção das 
medidas de conservação, nos termos dos 
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artigos 17.º e  18.º supra, envolvendo, 
sempre que possível, os órgãos ou as 
estruturas de gestão existentes, incluindo 
as convenções marinhas regionais, os 
órgãos consultivos científicos e os 
conselhos consultivos.
2. Os Estados-Membros publicam e 
submetem às observações do público, 
incluindo mediante difusão nos sítios 
Internet adequados ou o fornecimento de 
uma ligação direta, os resumos das 
medidas de conservação propostas para 
adoção, em conformidade com o artigo 
17.º .
3. Em conformidade com a Diretiva 
2007/2/CE, os Estados-Membros 
concedem à Comissão, para a execução 
das tarefas relacionadas com a 
implementação da Política Comum das 
Pescas, o acesso e direitos de utilização no 
que respeita aos documentos elaborados 
no quadro da formulação e da adoção das 
medidas de conservação nacionais, em 
consonância com o disposto no artigo 
19.º.
4. No respeitante ao acesso a informações 
sobre o ambiente, são de aplicação a 
Diretiva 2003/4/CE e os Regulamentos  
1049/2001/CE e 1367/2006/CE.
As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
(b) que tenham um interesse suficiente na 
decisão ou, alternativamente,
(c) que invoquem a violação de um 
direito, se o direito processual 
administrativo de um Estado-Membro 
assim o impuser como requisito prévio,
têm o direito de solicitar às autoridades 
competentes de um Estado-Membro o 
reexame interno de uma decisão adotada 
nos termos do presente artigo.
Compete aos Estados-Membros 
determinar o que constitui "interesse 
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suficiente" e "violação de um direito".
Para tal, considera-se suficiente, para 
efeitos da alínea b), o interesse de 
qualquer organização não governamental 
que promova a proteção do ambiente ou 
os interesses económicos e sociais dos 
pescadores e que cumpra os requisitos 
previstos na legislação nacional. Também 
se considera, para efeitos da alínea c), que 
essas organizações têm direitos passíveis 
de violação.
As pessoas referidas no presente número 
devem poder recorrer da decisão da 
autoridade competente para um tribunal 
ou outro organismo público, independente 
e imparcial, competente para controlar a 
legalidade processual e substantiva da 
decisão. Os Estados-Membros 
determinam o tribunal ou organismo 
competente para apreciar a matéria de 
fundo.

Or. en

Alteração 1701
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Medidas de conservação adotadas por 
defeito no quadro de planos plurianuais
1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
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meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se:
a) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
são compatíveis com os objetivos de um 
plano plurianual; ou
b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais; ou
c) Forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).
3. As medidas de conservação adotadas 
pela Comissão visam garantir o 
cumprimento dos objetivos e metas 
fixados no plano plurianual. Aquando da 
adoção do ato delegado pela Comissão, as 
medidas dos Estados-Membros deixam de 
produzir efeitos.

Or. fr

Alteração 1702
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.° Suprimido
Medidas de conservação adotadas por 
defeito no quadro de planos plurianuais
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1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se:
(a) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
são compatíveis com os objetivos de um 
plano plurianual;
(b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;
(c) Forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).
3. As medidas de conservação adotadas 
pela Comissão visam garantir o 
cumprimento dos objetivos e metas 
fixados no plano plurianual. Aquando da 
adoção do ato delegado pela Comissão, as 
medidas dos Estados-Membros deixam de 
produzir efeitos.

Or. es

Alteração 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Medidas de conservação adotadas por 
defeito no quadro de planos plurianuais
1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se:
a) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
são compatíveis com os objetivos de um 
plano plurianual; ou
b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais; ou
c) Forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).
3. As medidas de conservação adotadas 
pela Comissão visam garantir o 
cumprimento dos objetivos e metas 
fixados no plano plurianual. Aquando da 
adoção do ato delegado pela Comissão, as 
medidas dos Estados-Membros deixam de 
produzir efeitos.
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Or. fr

Alteração 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas de conservação adotadas por 
defeito no quadro de planos plurianuais

Medidas de conservação adotadas no 
quadro de planos plurianuais

Or. en

Justificação

Todos os planos de conservação deveriam ser tidos em consideração aquando da elaboração 
dos planos plurianuais.

Alteração 1705
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três
meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.

1. Em conformidade com as disposições do 
Tratado, a Comissão apresenta uma 
proposta que define as medidas de 
conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se

- não houver unanimidade  entre os 
Estados-Membros com interesse direto na 
pescaria quanto às medidas de 
conservação a adotar para implementar 
um plano plurianual, ou 
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- os Estados-Membros com interesse 
direto na pescaria não as notificarem à 
Comissão no prazo de seis meses após a 
data de entrada em vigor do plano 
plurianual, ou
- com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
são compatíveis com os objetivos de um 
plano plurianual; ou
- com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais; ou
- forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).

Or. fr

Alteração 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro autorizado 
a adotar medidas em conformidade com o 
artigo 17.º não as notificar à Comissão no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor do plano plurianual.

1. Após parecer dos Conselhos 
Consultivos Regionais (CCR), em 
conformidade com o artigo 55°, o 
Conselho e o Parlamento Europeu podem 
facultar à Comissão poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 
medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de três meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.
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Or. es

Alteração 1707
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.

1. A Comissão deve adotar atos delegados, 
em conformidade com o artigo 55.º, a fim 
de especificar as medidas de conservação 
relativas a pescarias abrangidas por um 
plano plurianual, se o Estado-Membro 
detentor da obrigação ou dos poderes 
para adotar medidas em conformidade com 
o artigo 17.º não as notificar à Comissão no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor do plano plurianual.

Or. en

Alteração 1708
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 
medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de três meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 
medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de seis meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.

Or. en



AM\905830PT.doc 17/178 PE491.361v01-00

PT

Alteração 1709
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.

1. A Comissão deve adotar atos delegados, 
em conformidade com o artigo 55.º, a fim 
de especificar as medidas de conservação 
relativas a pescarias abrangidas por um 
plano plurianual, se o Estado-Membro
interessado detentor do poder e da 
obrigação de elaborar e adotar medidas de 
conservação em conformidade com o 
artigo 17.º não as notificar à Comissão no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor do plano plurianual. A Comissão 
adota esses atos delegados se o Estado-
Membro interessado detentor do poder e 
da obrigação de elaborar e adotar 
medidas de conservação, em 
conformidade com o artigo 17.º, não as 
notificar à Comissão no prazo de 12 
meses após a data de entrada em vigor do 
plano plurianual.

Or. en

Alteração 1710
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 

1. A Comissão, após parecer dos 
conselhos consultivos e do Comité 
Científico, Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP), deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
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medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de três meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.

de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 
medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo
previsto no plano plurianual ou, em sua 
falta, no prazo de três meses após a data de 
entrada em vigor do plano plurianual.

Or. es

Alteração 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar
medidas em conformidade com o artigo 17 
não as notificar à Comissão no prazo de 
três meses após a data de entrada em vigor 
do plano plurianual.

1. A Comissão deve ter poderes para adotar
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar
medidas em conformidade com o artigo 17 
não as notificar à Comissão no prazo de 
três meses após a data de entrada em vigor 
do plano plurianual; entretanto, e sempre 
que as medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual exigirem a coordenação e 
acordo de vários Estados-Membros, a 
Comissão deverá intervir no processo 
como facilitadora e prorrogar o referido 
prazo em um mês se o processo estiver já 
indubitavelmente em fase avançada de 
consenso.

Or. pt

Alteração 1712
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 
medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de três meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar 
medidas em conformidade com o artigo 
18.º não as notificar à Comissão no prazo 
de três meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.

Or. es

Alteração 1713
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se o Estado-Membro autorizado 
a adotar medidas em conformidade com o 
artigo 17.º não as notificar à Comissão no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor do plano plurianual.

1. A Comissão deve ter em conta os 
conhecimentos específicos de cada 
Estado-Membro, na adoção de atos
delegados, em conformidade com o artigo 
55, a fim de especificar as medidas de 
conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se o 
Estado-Membro autorizado a adotar
medidas em conformidade com o artigo 17º 
não as notificar à Comissão no prazo de 
seis meses após a data de entrada em vigor 
do plano plurianual.

Or. pt

Alteração 1714
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se:

Suprimido

a) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
são compatíveis com os objetivos de um 
plano plurianual; ou
b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais; ou
c) Forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).

Or. fr

Alteração 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se:

2. Após parecer dos Conselhos 
Consultivos Regionais (CCR), em 
conformidade com o artigo 55°, o 
Conselho e o Parlamento Europeu podem 
facultar à Comissão poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se:
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Or. es

Alteração 1716
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se:

2. Caso a Comissão considere que

Or. en

Justificação

A presente alteração está associada à alteração ao artigo 20.º, n.º 2, alínea c) infra.  A 
Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes aos 
Estados-Membros sem o procedimento regular.

Alteração 1717
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas de conservação relativas a 
pescarias abrangidas por um plano 
plurianual, se:

2. A Comissão deve adotar atos delegados, 
em conformidade com o artigo 55.º, a fim 
de especificar as medidas de conservação 
relativas a pescarias abrangidas por um 
plano plurianual, se:

Or. en
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Alteração 1718
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se:

2. A Comissão, após parecer dos 
conselhos consultivos e do Comité 
Científico, Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP), deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se:

Or. es

Alteração 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, se:

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, tendo 
em conta os dados científicos disponíveis,
se:

Or. el

Alteração 1720
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não são 
compatíveis com os objetivos de um plano 
plurianual;

(a) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, as medidas do 
Estado-Membro não forem compatíveis 
com os objetivos de um plano plurianual;

Or. en

Justificação

Alteração gramatical relacionada com a alteração ao artigo 20.º, n.º 2, parte introdutória, 
supra.

Alteração 1721
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar que 
as medidas do Estado-Membro não 
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;

(b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar que 
as medidas do Estado-Membro não
cumprem eficazmente os objetivos com 
vista a manter ou restaurar as unidades 
populacionais em níveis acima daqueles 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015, em níveis 
acima daqueles que possam produzir o 
rendimento máximo económico até 2020 e
para alcançar e manter um bom estado 
ambiental no ambiente marinho da UE 
até 2020, bem como as metas 
quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;

Or. en

Alteração 1722
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não
cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;

(b) Com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 19.º, as medidas do 
Estado-Membro não cumprirem
eficazmente os objetivos e as metas 
quantificáveis fixados nos planos 
plurianuais;

Or. en

Justificação

Alteração gramatical relacionada com a alteração ao artigo 20.º, n.º 2, parte introdutória, 
supra.

Alteração 1723
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).

(c) Forem ativadas as salvaguardas 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).

Informa os Estados-Membros sobre o seu 
parecer relativamente às medidas, 
expondo as razões que a levam a 
considerar que aquelas não são 
compatíveis com o plano plurianual, nem 
permitem alcançar os objetivos ou as 
metas quantificáveis, ou ativam a 
aplicação das medidas de salvaguarda 
estabelecidas no artigo 11.º, alínea i).

Or. en

Justificação

A Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes 
aos Estados-Membros sem o procedimento regular.   Em primeira instância, a Comissão 
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deveria explicar por que considera que uma medida de um Estado-Membro não responde aos 
requisitos.  O Estado-Membro deveria poder dispor de tempo para remediar a situação.

Alteração 1724
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 (c-A) As medidas não tiverem sido 
adotadas por um Estado-Membro 
interessado relevante, nos termos do 
artigo 18.º.

Or. en

Alteração 1725
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a Comissão emita um parecer, 
nos termos do n.º2, o Estado-Membro 
relevante deve dispor de três meses para 
modificar as suas medidas de molde a 
torná-las compatíveis e a alcançar os 
objetivos do plano plurianual.

Or. en

Justificação

A Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes 
aos Estados-Membros sem o procedimento regular.   Em primeira instância, a Comissão 
deveria explicar por que considera que uma medida de um Estado-Membro não responde às 
exigências.  O Estado-Membro deveria poder dispor de tempo para remediar a situação.
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Alteração 1726
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Caso um Estado-Membro não 
modifique as suas medidas em 
conformidade com o n.º 2-A, a Comissão 
deve ter poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, a fim de especificar as medidas de 
conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual.

Or. en

Alteração 1727
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Antes de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 55.º, a 
Comissão consulta os conselhos 
consultivos pertinentes e o Comité 
Científico, Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP) acerca de um projeto de 
medidas acompanhado de uma exposição 
de motivos.

Or. en

Justificação

Caso a Comissão retome poderes de um Estado-Membro, não deveria ser menos obrigada do 
que os Estados-Membros a consultar cientistas e as partes interessadas.
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Alteração 1728
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A Comissão tem em devida 
consideração os pareceres apresentados 
pelos conselhos consultivos relevantes e 
pelo CCTEP e, caso os atos delegados 
finais adotados divirjam desses pareceres, 
apresenta explicações circunstanciadas 
para essa divergência. A Comissão envida 
todos os esforços para associar nesta 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, outras partes 
interessadas pertinentes da pescaria em 
causa, a fim de identificar as posições e as 
propostas de todas as partes relevantes 
durante a preparação das medidas 
visadas.

Or. en

Justificação

A Comissão deve explicar a razões justificativas da divergência relativamente aos pareceres 
recebidos.

Alteração 1729
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas de conservação adotadas 
pela Comissão visam garantir o 
cumprimento dos objetivos e metas 
fixados no plano plurianual. Aquando da 
adoção do ato delegado pela Comissão, as 
medidas dos Estados-Membros deixam de 
produzir efeitos.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Alinhamento com a alteração apresentada ao artigo 21.º, n.º 1, que restabelece, como 
processo por defeito para a adoção de medidas de conservação, o processo legislativo 
ordinário.

Alteração 1730
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo dos seus direitos de 
iniciativa, a Comissão adota atos 
delegados ou de execução com base em 
recomendações conjuntas que sejam 
objeto de acordo entre os Estados-
Membros que tenham interesses diretos 
em matéria de gestão. Essas 
recomendações são consideradas 
compatíveis com a medida de conservação 
relevante e/ou o plano plurianual em 
questão.

Or. en

Alteração 1731
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.°-A
Medidas dos Estados-Membros em caso 

de ameaça grave para os recursos 
biológicos marinhos

1. Com base em provas da existência de 
uma ameaça grave para a conservação 
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dos recursos marinhos biológicos ou para 
o ecossistema marinho, que requeira uma 
ação imediata, um Estado-Membro pode 
adotar medidas de emergência para 
atenuar essa ameaça. Essas medidas de 
emergência não devem ter uma duração 
superior a seis meses. O Estado-Membro 
pode tomar uma nova decisão para 
prorrogar as medidas de emergência por 
um período não superior a seis meses.
2. O Estado-Membro notifica as medidas 
de emergência referidas no n.º 1 
simultaneamente à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e aos conselhos 
consultivos em causa.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão mais próximos das suas pescarias do que a Comissão, pelo que se 
encontram numa situação mais favorável para efeitos de adoção de medidas de emergência.  
Deveriam ser-lhes conferidos poderes em conformidade.

Alteração 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.°-A
Serão implementados instrumentos de 
cogestão nas pescarias tendo em 
consideração os princípios da 
regionalização, mediante um 
procedimento da base para o topo, com a 
participação da administração mais 
próxima e a implicação do setor da pesca, 
das instituições científicas e de outros 
atores. Será encorajado o papel dos CCR 
na elaboração das medidas regionais.

Or. es



PE491.361v01-00 30/178 AM\905830PT.doc

PT

Alteração 1733
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

MEDIDAS TÉCNICAS Suprimido

Or. es

Justificação

A presente alteração visa a supressão do texto Capítulo II Medidas técnicas.

Alteração 1734
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas técnicas Procedimento para a adoção de medidas
técnicas

Or. es

Alteração 1735
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem 
ser autorizados a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros com 
interesse direto na pescaria em causa, 
participam, em estreita colaboração com 
os conselhos consultivos competentes, na 
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aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

elaboração de medidas, conformes com 
esse quadro, que especifiquem as medidas 
técnicas aplicáveis aos navios que arvoram 
o seu pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros com 
interesse direto na pescaria em causa
asseguram que tais medidas técnicas:

Or. fr

Alteração 1736
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem 
ser autorizados a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as 
quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os Estados-
Membros asseguram que tais medidas 
técnicas:

No respeito das medidas enunciadas no 
âmbito de um quadro de medidas técnicas 
estabelecido de acordo com o artigo 14.º, 
os Estados-Membros adotam medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

Or. en

Alteração 1737
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem 
ser autorizados a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

1. No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Grupos de Trabalho de 
Pesca Regionalizados, após parecer do 
conselho consultivo relevante, podem ser 
autorizados a adotar medidas na esfera do 
seu âmbito de competências conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o pavilhão de um Estado-
Membro, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca.

2. Os Grupos de Trabalho de Pesca 
Regionalizados que as medidas técnicas 
adotadas em conformidade com o n.º 1:

Or. es

Justificação

Adaptação relacionada com os Grupos de Trabalho Regionalizados.

Alteração 1738
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem 
ser autorizados a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros têm a
autorização e a responsabilidade de 
adotar medidas, conformes com esse 
quadro, que especifiquem as medidas 
técnicas aplicáveis aos navios que arvoram 
o seu pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
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que tais medidas técnicas: que tais medidas técnicas:

Or. en

Alteração 1739
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem 
ser autorizados a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as 
quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os Estados-
Membros asseguram que tais medidas 
técnicas:

1. Quando um quadro de medidas técnicas
tenha sido estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros
interessados cooperam entre si e, na 
medida do possível, consultam os terceiros 
interessados, com eles coordenando a 
formulação e a adoção de medidas
técnicas, conformes com esse quadro, bem 
como o calendário previsto.

2. Quando um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º não se aplique a uma zona 
geográfica pertinente, os Estados-
Membros elaboram as medidas técnicas 
que estão habilitados a adotar ao abrigo 
do quadro de medidas técnicas, em 
conformidade com esse quadro e os 
calendários nele previstos.
3. Os Estados-Membros interessados nos 
termos do n.º 1 e os Estados-Membros 
afetados nos termos do n.º 2 asseguram 
que as medidas técnicas sejam elaboradas 
em consonância com esses números. 

Or. en
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Alteração 1740
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas suas águas 
para as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os Estados-
Membros asseguram que tais medidas 
técnicas:

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas águas da 
União para as quais lhes tenham sido 
atribuídas possibilidades de pesca. Os 
Estados-Membros asseguram que tais 
medidas técnicas:

Or. es

Alteração 1741
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas suas águas para 
as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os Estados-
Membros asseguram que tais medidas 
técnicas:

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados, sob a condição de terem 
devidamente em conta os pareceres dos 
conselhos consultivos competentes e das 
partes interessadas, a adotar medidas, 
conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:
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Or. en

Alteração 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas suas águas 
para as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os 
Estados-Membros asseguram que tais 
medidas técnicas:

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas águas da 
União para as quais lhes tenham sido 
atribuídas possibilidades de pesca. Os 
Estados-Membros asseguram que tais 
medidas técnicas:

Or. el

Alteração 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse quadro, que especifiquem as 
medidas técnicas aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas suas águas para 
as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. Os Estados-
Membros asseguram que tais medidas 

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar, em cooperação com 
as autoridades regionais e os CCR, 
medidas conformes com esse quadro, que 
especifiquem as medidas técnicas 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas suas águas para as quais 
lhes tenham sido atribuídas possibilidades 
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técnicas: de pesca. Os Estados-Membros asseguram 
que tais medidas técnicas:

Or. es

Alteração 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo III – artigo 21 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Não são menos estritas do que as 
previstas pela legislação da União em 
vigor.

(d) Não entram em conflito e são 
coerentes com as medidas previstas pela 
legislação da União em vigor.

Or. pt

Alteração 1745
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Medidas destinadas a proteger as 
espécies enumeradas no anexo IV das 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE do 
impacto da pesca;

Or. en

Justificação

Trata-se das Diretivas "Aves" e  "Habitats". Nos termos do artigo 2.º da PCP, esta deve 
integrar disposições da legislação em sede de ambiente. A presente alteração indica as 
medidas necessárias para proteger a biodiversidade contra o impacto das atividades 
pesqueiras.
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Alteração 1746
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que um 
Estado-Membro não concretizou, nos 
prazos fixados, os resultados visados pelas 
medidas estabelecidas em conformidade 
com o presente artigo, tal implicará, no 
ano ou nos anos seguintes, deduções das 
possibilidades de pesca concedidas pela 
União a esse Estado-Membro [nos termos 
do artigo 16.º] e a interrupção ou 
suspensão dos pagamentos ao 
Estado-Membro em questão ou a 
aplicação de uma correção financeira à 
assistência financeira da União no âmbito 
da Política Comum das Pescas [nos 
termos do artigo 50.º]. Estas medidas 
devem ser proporcionais à natureza, 
dimensão, duração e reiteração do 
incumprimento.

Or. en

Alteração 1747
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso exista unanimidade entre os 
Estados-Membros com um interesse 
direto na pescaria quanto às medidas a 
adotar para implementar medidas 
técnicas, e após consulta dos conselhos 
consultivos interessados, estas medidas 
são rigorosamente implementadas por via 
de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
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procedimento de exame a que se refere o 
artigo 56.º.

Or. fr

Alteração 1748
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não concretizar os 
resultados visados pelas medidas
estabelecidas em conformidade com o 
presente artigo, tal implicará a 
interrupção ou suspensão da assistência 
financeira da UE a esse Estado-Membro 
ao abrigo da Política Comum das Pescas.

Or. en

Alteração 1749
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na falta de unanimidade entre os 
Estados-Membros com um interesse 
direto na pescaria quanto às medidas a 
adotar para implementar medidas 
técnicas, e após consulta dos conselhos 
consultivos competentes, a Comissão 
apresenta uma proposta de acordo com as 
disposições previstas pelo Tratado.

Or. fr
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Alteração 1750
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.° Suprimido
Notificação das medidas técnicas dos 
Estados-Membros
Os Estados-Membros que adotam 
medidas técnicas nos termos do artigo 21.º 
notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes.

Or. es

Justificação

A notificação deixa de ser necessária, uma vez que se suprimem os atos delegados e o 
procedimento proposto é o processo de codecisão.

Alteração 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que adotam medidas 
técnicas nos termos do artigo 21.º 
notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes.

Os Estados-Membros que adotam medidas 
técnicas nos termos do artigo 21.º 
notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes, mesmo 
que essas medidas apenas se apliquem aos 
navios que arvoram pavilhão do Estado-
Membro que as adota.

Or. es
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Alteração 1752
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que adotam medidas 
técnicas nos termos do artigo 21.º
notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes.

1. Os Estados-Membros que elaboram
medidas técnicas nos termos do artigo 21.º
notificam à Comissão, aos outros Estados-
Membros, a terceiros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes as 
medidas propostas que poderiam ser 
acordadas por alguns ou por todos os 
Estados-Membros interessados no prazo 
de 12 meses a contar da data de entrada 
em vigor do quadro de medidas técnicas 
relevante.

2. Quando essas medidas técnicas forem 
aprovadas por todos os Estados-Membros 
interessados, nos termos do artigo 21.º, n.º 
1, ou quando forem adotadas por um 
Estado-Membro, nos termos do artigo 
21.º, n.º2, esse Estado-Membro ou cada 
Estado-Membro interessado adota as 
medidas nacionais que visam  
implementar as medidas técnicas 
acordadas ou adotadas e notifica essas 
medidas à Comissão, aos demais 
Estados-Membros, a terceiros 
interessados e aos conselhos consultivos 
competentes no prazo de 6 meses a contar 
da referida adoção.
3. Quando essas medidas técnicas não 
forem aprovadas por todos os Estados-
Membros interessados, sob reserva do 
artigo 24.º infra, todos os 
Estados-Membros interessados que as 
aprovaram adotam medidas nacionais 
para lhes dar aplicação e notificam essas 
medidas à Comissão, aos demais Estados-
Membros, a terceiros interessados e aos 
conselhos consultivos competentes no 
prazo de 6 meses a contar da referida 
adoção.
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4. A Comissão publica as medidas 
técnicas adotadas de acordo com o 
presente artigo e disponibiliza essas 
informações ao público, difundindo-as 
nos sítios Internet adequados ou 
fornecendo uma ligação direta às 
mesmas. No referente ao acesso à 
informação ambiental, aplicam-se os 
Regulamentos 1049/2001/CE e 
1367/2006/CE.
As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
1-B.  que tenham um interesse suficiente 
na decisão ou, alternativamente, 
(c) que invoquem a violação de um 
direito, se o direito processual 
administrativo de um Estado-Membro 
assim o impuser como requisito prévio,
têm o direito de solicitar às autoridades 
competentes de um Estado-Membro o 
reexame interno de uma decisão adotada 
nos termos do presente artigo.
Compete aos Estados-Membros 
determinar o que constitui "interesse 
suficiente" e "violação de um direito".
Para tal, considera-se suficiente, para 
efeitos da alínea b), o interesse de 
qualquer organização não governamental 
que promova a proteção do ambiente ou 
os interesses económicos e sociais dos 
pescadores e que cumpra os requisitos 
previstos legislação nacional. Também se 
considera, para efeitos da alínea c), que 
essas organizações têm direitos passíveis 
de violação.
As pessoas referidas no presente número 
devem poder recorrer da decisão da 
autoridade competente para um tribunal 
ou outro organismo público, independente 
e imparcial, competente para controlar a 
legalidade processual e substantiva da 
decisão. Os Estados-Membros 
determinam o tribunal ou organismo 
competente para apreciar a matéria de 
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fundo. 
5. Um Estado-Membro não pode exercer 
atividades de pesca nem quaisquer 
direitos a possibilidades de pesca 
aplicáveis às unidades populacionais e/ou 
à zona geográfica pertinente abrangidas 
por um plano plurianual salvo se e até 
que as medidas técnicas sejam
(a) aprovadas por um Estado-Membro 
interessado ou adotadas por um Estado-
Membro, bem como adotadas através de 
medidas nacionais, nos termos do 
presente artigo, ou

(b) adotadas pela Comissão, nos termos 
do artigo 20.º e aplicáveis a esse Estado-
Membro.
6. Se a Comissão considerar que um 
Estado-Membro não concretizou, nos 
prazos fixados, os resultados visados pelas 
medidas estabelecidas em conformidade 
com o presente artigo, tal implicará, no 
ano ou anos seguintes, deduções das 
possibilidades de pesca concedidas pela 
União a esse Estado-Membro [nos termos 
do artigo 16.º] e a interrupção ou 
suspensão dos pagamentos ao Estado-
Membro em questão ou a aplicação de 
uma correção financeira à assistência 
financeira da União no âmbito da Política 
Comum das Pescas [nos termos do artigo 
50.º]. Estas medidas devem ser 
proporcionais à natureza, dimensão, 
duração e reiteração do incumprimento.

Or. en

Alteração 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 22 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que adotam medidas 
técnicas nos termos do artigo 21.º 
notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes.

Os Estados-Membros que adotam medidas 
técnicas nos termos do artigo 21.º 
notificam-nas à Comissão, aos outros 
Estados-Membros interessados e aos 
conselhos consultivos pertinentes, os quais 
devem participar do processo de tomada 
de decisão.

Or. pt

Alteração 1754
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.° Suprimido
Avaliação

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 21.º.

Or. es

Alteração 1755
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 

A Comissão avalia a implementação, a
compatibilidade e a eficácia das medidas 
técnicas adotadas pelos Estados-Membros
em conformidade com o artigo 21.º em 
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21.º. 2015 e, posteriormente, pelo menos de três 
em três anos, e coloca os resultados dessa 
avaliação à disposição do público.

Or. en

Alteração 1756
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo
21.º.

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo
22.º e, em qualquer dos casos, avaliar e 
prestar informações sobre estas questões, 
pelo menos, uma vez de três em três anos 
ou de acordo com os requisitos previstos 
no quadro de medidas técnicas.

Or. en

Alteração 1757
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 21.º.

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas técnicas adotadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 21.º. O resultado dessas avaliações 
será incluído no relatório de avaliação 
geral das medidas técnicas adotadas pelos 
Estados-Membros que a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de três em três anos.
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Or. es

Alteração 1758
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica as avaliações 
efetuadas em conformidade com o 
presente artigo e disponibiliza essas 
informações ao público, difundindo-as 
nos sítios Internet adequados ou 
fornecendo uma ligação direta às 
mesmas. No respeitante ao acesso a 
informações sobre o ambiente, são de 
aplicação os Regulamentos  
1049/2001/CE e 1367/2006/CE.
As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
1-B. que tenham um interesse suficiente 
na decisão ou, alternativamente,
têm o direito de solicitar o reexame 
interno da decisão da Comissão.
Para tal, considera-se suficiente, para 
efeitos da alínea b), o interesse de 
qualquer organização não governamental 
que promova a proteção do ambiente ou 
os interesses económicos e sociais dos 
pescadores e que cumpra os requisitos 
previstos legislação nacional.
A decisão da Comissão relativa a um tal 
pedido de reexame interno deve ser 
adotada no prazo de dois meses a contar  
da data do pedido e transmitida ao 
requerente.

Or. en
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Alteração 1759
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

De acordo com a legislação da UE 
relevante em vigor, os Estados-Membros 
interessados, em conformidade com o 
artigo 21.º, n.º 1, e os Estados-Membros,  
em conformidade com o artigo 21.º, n.º 2,  
asseguram que todas as partes 
interessadas tenham a oportunidade 
atempada e efetiva de participar na 
formulação e na adoção das medidas de 
conservação, nos termos dos artigos 21.º e  
22.º supra, envolvendo, sempre que 
possível, os órgãos ou as estruturas de 
gestão existentes, incluindo as convenções 
marinhas regionais, os órgãos consultivos 
científicos e os conselhos consultivos.
 Os Estados-Membros publicam e 
submetem às observações do público, 
incluindo mediante difusão nos sítios 
Internet adequados ou o fornecimento de 
uma ligação direta, os resumos das 
medidas de conservação propostas para 
adoção, em conformidade com o artigo 
22.º.
Em conformidade com a Diretiva 
2007/2/CE, os Estados-Membros 
concedem à Comissão, para a execução 
das tarefas relacionadas com a 
implementação da Política Comum das 
Pescas, o acesso e direitos de utilização no 
que respeita aos documentos elaborados 
no quadro da formulação e da adoção das 
medidas técnicas nacionais, em 
consonância com o disposto no artigo 
22.º.
No respeitante ao acesso a informações 
sobre o ambiente, são de aplicação a 
Diretiva 2003/4/CE e os Regulamentos  
1049/2001/CE e 1367/2006/CE.
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As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
1-B. que tenham um interesse suficiente 
na decisão ou, alternativamente,
(c) que invoquem a violação de um 
direito, se o direito processual 
administrativo de um Estado-Membro 
assim o impuser como requisito prévio,
têm o direito de solicitar às autoridades 
competentes de um Estado-Membro o 
reexame interno de uma decisão adotada 
nos termos do presente artigo.
Compete aos Estados-Membros 
determinar o que constitui "interesse 
suficiente" e "violação de um direito".
Para tal, considera-se suficiente, para 
efeitos da alínea b), o interesse de 
qualquer organização não governamental 
que promova a proteção do ambiente ou 
os interesses económicos e sociais dos 
pescadores e que cumpra os requisitos 
previstos legislação nacional. Também se 
considera, para efeitos da alínea c), que 
essas organizações têm direitos passíveis 
de violação.
As pessoas referidas no presente número 
devem poder recorrer da decisão da 
autoridade competente para um tribunal 
ou outro organismo público, independente 
e imparcial, competente para controlar a 
legalidade processual e substantiva da 
decisão. Os Estados-Membros 
determinam o tribunal ou organismo 
competente para apreciar a matéria de 
fundo.

Or. en

Alteração 1760
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Medidas adotadas por defeito no âmbito 

de um quadro de medidas técnicas
1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas abrangidas por um 
quadro de medidas técnicas, se o Estado-
Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas, se, com base numa 
avaliação efetuada de acordo com o artigo 
23.º, se considerar que as medidas do 
Estado-Membro:
a) Não são compatíveis com os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas 
ou
b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.
3. As medidas técnicas adotadas pela 
Comissão visam garantir o cumprimento 
dos objetivos do quadro de medidas 
técnicas. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos.

Or. fr

Alteração 1761
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.° Suprimido
Medidas adotadas por defeito no âmbito 

de um quadro de medidas técnicas
1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas abrangidas por um 
quadro de medidas técnicas, se o Estado-
Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas, se, com base numa 
avaliação efetuada de acordo com o artigo 
23.º, se considerar que as medidas do 
Estado-Membro:
(a) Não são compatíveis com os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas 
ou
(b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.
3. As medidas técnicas adotadas pela 
Comissão visam garantir o cumprimento 
dos objetivos do quadro de medidas 
técnicas. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos.

Or. es

Justificação

Os atos previstos neste artigo são considerados atos essenciais, pelo que não devem fazer 
parte dos atos delegados.
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Alteração 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Medidas adotadas por defeito no âmbito 

de um quadro de medidas técnicas
1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas abrangidas por um 
quadro de medidas técnicas, se o Estado-
Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas, se, com base numa 
avaliação efetuada de acordo com o artigo 
23.º, se considerar que as medidas do 
Estado-Membro:
a) Não são compatíveis com os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas 
ou
b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.
3. As medidas técnicas adotadas pela 
Comissão visam garantir o cumprimento 
dos objetivos do quadro de medidas 
técnicas. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos.

Or. fr



AM\905830PT.doc 51/178 PE491.361v01-00

PT

Alteração 1763
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas abrangidas por um 
quadro de medidas técnicas, se o Estado-
Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

1. Em conformidade com as disposições do 
Tratado, a Comissão apresenta uma 
proposta que define as medidas técnicas 
abrangidas por um quadro de medidas 
técnicas, se

- não houver unanimidade  entre os 
Estados-Membros com interesse direto na 
pescaria quanto às medidas técnicas a 
adotar para implementar um quadro de 
medidas técnicas, ou 
- os Estados-Membros com interesse 
direto na pescaria não as notificarem à 
Comissão no prazo de seis meses após a 
data de entrada em vigor das medidas 
técnicas, ou
- se considerar que as medidas adotadas 
pelo Estado-Membro não são compatíveis 
com os objetivos fixados num quadro de 
medidas técnicas; ou
- se considerar que as medidas adotadas 
pelos Estados-Membros não cumprem 
eficazmente os objetivos fixados num 
quadro de medidas técnicas;

Or. fr

Justificação

Alinhamento com a alteração apresentada ao artigo 21.º, n.º 1, que restabelece, como 
processo por defeito para a adoção de medidas de conservação, o processo legislativo 
ordinário.
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Alteração 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

1. Após parecer dos Conselhos 
Consultivos Regionais (CCR), °, o 
Conselho e o Parlamento Europeu podem 
facultar à Comissão poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

Or. es

Alteração 1765
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas abrangidas por um 
quadro de medidas técnicas, se o Estado-
Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

1. A Comissão deve adotar atos delegados, 
em conformidade com o artigo 55.º, a fim 
de especificar as medidas técnicas 
abrangidas por um quadro de medidas 
técnicas, se o Estado-Membro detentor do 
poder ou da obrigação de adotar medidas 
em conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

Or. en
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Alteração 1766
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro
interessado detentor do poder e da 
obrigação de elaborar e adotar medidas
técnicas em conformidade com o artigo 
21.º, n.º 1, e os Estados-Membros, que 
tenham adotado medidas técnicas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 2, não 
as notificarem à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas. A Comissão 
adota esses atos delegados se o Estado-
Membro interessado detentor do poder e 
da obrigação de elaborar e adotar 
medidas técnicas, em conformidade com o 
artigo 21.º, n.º 1, e os Estados-Membros, 
que tenham adotado medidas técnicas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 2 não 
as notificarem à Comissão no prazo de 
[12] meses após a data de 
[adoção][entrada em vigor] do plano 
plurianual.

Or. en

Alteração 1767
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor do 
quadro de medidas técnicas.

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo previsto no 
âmbito das medidas técnicas ou, em sua 
falta, no prazo de três meses após a data de 
entrada em vigor do quadro de medidas 
técnicas.

Or. es

Alteração 1768
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas, se, com base numa 
avaliação efetuada de acordo com o artigo 
23.º, se considerar que as medidas do 
Estado-Membro:

Suprimido

a) Não são compatíveis com os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas 
ou
b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.

Or. fr

Alteração 1769
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas, se, com base numa 
avaliação efetuada de acordo com o artigo 
23.º, se considerar que as medidas do 
Estado-Membro:

2. Caso a Comissão considere que as 
medidas do Estado-Membro

Or. en

Justificação

A presente alteração está associada à alteração ao artigo 24.º, n.º 2, alínea c) infra.  A 
Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes aos 
Estados-Membros sem o procedimento regular. 

Alteração 1770
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
medidas técnicas, se, com base numa 
avaliação efetuada de acordo com o artigo 
23.º, se considerar que as medidas do 
Estado-Membro:

2. A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, a fim de 
especificar as medidas técnicas, se:

(a) com base numa avaliação efetuada de 
acordo com o artigo 23.º, se  considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
são compatíveis com os objetivos fixados 
num quadro de medidas técnicas, ou
(b) se, com base numa avaliação efetuada 
de acordo com o artigo 23.º, se considerar 
que as medidas do Estado-Membro não 
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cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados num tal 
quadro de medidas técnicas, ou
(c) se um Estado-Membro interessado não 
tiver adotado medidas em conformidade 
com o artigo 21º.

Or. en

Alteração 1771
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não são compatíveis com os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas 
ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1772
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não são compatíveis com os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas 
ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A presente alteração está associada à alteração ao artigo 24.º, n.º 2, alínea c) infra.  A 
Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes aos 
Estados-Membros sem o procedimento regular. 
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Alteração 1773
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1774
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.

(b) Não cumprem eficazmente os objetivos 
fixados num quadro de medidas técnicas.

A Comissão informa os Estados-Membros 
sobre o seu parecer relativamente às 
medidas, expondo as razões que a levam a 
considerar que aquelas não são 
compatíveis com os objetivos estabelecidos 
no quadro de medidas técnicas ou não 
permitem a sua consecução.

Or. en

Justificação

A Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes 
aos Estados-Membros sem o procedimento regular. Em primeira instância, a Comissão 
deveria explicar por que considera que uma medida de um Estado-Membro não responde às 
exigências.

Alteração 1775
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a Comissão emita um parecer, 
nos termos do n.º2, o Estado-Membro 
relevante deve dispor de três meses para 
modificar as suas medidas de molde a 
torná-las compatíveis e a alcançar os 
objetivos do quadro de medidas técnicas.

Or. en

Justificação

A Comissão não deveria estar autorizada a proceder unilateralmente à retirada de poderes 
aos Estados-Membros sem o procedimento regular.   Os Estados-Membros deveriam poder 
dispor de tempo para modificar essas medidas.

Alteração 1776
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Caso um Estado-Membro não 
modifique as suas medidas em 
conformidade com o n.º 2-A, a Comissão 
deve ter poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas pelo quadro de 
medidas técnicas.

Or. en

Alteração 1777
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-C. Antes de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 55.º, a 
Comissão consulta os conselhos 
consultivos pertinentes e o Comité 
Científico, Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP) acerca de um projeto de 
medidas acompanhado de uma exposição 
de motivos.

Or. en

Justificação

Caso a Comissão retome poderes de um Estado-Membro, não deveria ser menos obrigada do 
que os Estados-Membros a implementar medidas técnicas.

Alteração 1778
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A Comissão tem em devida 
consideração os pareceres apresentados 
pelos conselhos consultivos relevantes e 
pelo CCTEP e, caso os atos delegados 
finais adotadas divirjam desses pareceres, 
apresenta explicações circunstanciadas 
para essa divergência. A Comissão envida 
todos os esforços para associar nesta 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, outras partes 
interessadas relevantes da pescaria em 
causa, a fim de identificar as posições e as 
propostas de todas as partes relevantes 
durante a preparação das medidas 
visadas.

Or. en
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Alteração 1779
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas técnicas adotadas pela 
Comissão visam garantir o cumprimento 
dos objetivos do quadro de medidas 
técnicas. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alinhamento com a alteração apresentada ao artigo 21.º, n.º 1, que restabelece, como 
processo por defeito para a adoção de medidas de conservação, o processo legislativo 
ordinário.

Alteração 1780
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Consulta dos conselhos consultivos

1. É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para 
as regiões ultraperiféricas.
2. É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para a 
pesca interior.

Or. fr
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Alteração 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas dos Estados-Membros aplicáveis 
exclusivamente aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão

Medidas dos Estados-Membros 

Or. en

Alteração 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro pode adotar medidas 
de conservação das unidades 
populacionais de peixes nas águas da 
União, desde que essas medidas:

Um Estado-Membro ou um grupo de 
Estados-Membros pode adotar medidas de 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou dos ecossistemas marinhos
nas águas da União, desde que essas 
medidas:

Or. en

Alteração 1783
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro pode adotar medidas 
de conservação das unidades populacionais 
de peixes nas águas da União, desde que 
essas medidas:

Um Estado-Membro adota medidas de 
conservação das unidades populacionais de 
peixes nas águas da União, desde que essas 
medidas:
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Or. en

Alteração 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sejam aplicáveis exclusivamente aos 
navios de pesca que arvoram o pavilhão 
desse Estado-Membro ou, no caso de 
atividades de pesca não desenvolvidas por 
um navio de pesca, a pessoas estabelecidas 
no seu território;

(a) Sejam aplicáveis exclusivamente aos 
navios de pesca que arvoram o pavilhão 
desse Estado-Membro ou, no caso de 
atividades de pesca não desenvolvidas por 
um navio de pesca, a pessoas singulares 
ou coletivas estabelecidas no seu território;

Or. en

Alteração 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não sejam menos estritas do que as 
previstas pela legislação da União em 
vigor.

(c) Não entrem em conflito e sejam 
coerentes com as previstas pela legislação 
da União em vigor.

Or. pt

Alteração 1786
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – parágrafo 1 –  alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O Estado-Membro informa, para 



AM\905830PT.doc 63/178 PE491.361v01-00

PT

efeitos de controlo, os outros Estados-
Membros interessados sobre as 
disposições adotadas em aplicação do n.º 
1 do presente artigo.

Or. fr

Alteração 1787
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro ou um grupo de 
Estados-Membros pode adotar medidas
relativas a atividades de pesca realizadas 
nas águas da UE, a fim de assegurar a 
observância das disposições constantes 
das Diretivas 1992/43/CEE, 2009/147/CE 
e 2008/56/CE.

Or. en

Alteração 1788
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 25 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tornam acessíveis 
ao público as informações relativas às 
medidas adotadas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1789
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas dos Estados-Membros aplicáveis 
na zona das doze milhas marítimas

Medidas dos Estados-Membros aplicáveis 
na zona das doze milhas marítimas ou, em 
qualquer caso, na zona de águas 
territoriais quando estas não alcançarem 
as 12 milhas

Or. es

Alteração 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para reduzir ao mínimo os 
efeitos da pesca na conservação dos 
ecossistemas marinhos na zona das 12 
milhas marítimas calculadas a partir das 
suas linhas de base, desde que a União não 
tenha adotado medidas de conservação e de 
gestão especificamente para a referida 
zona. As medidas adotadas pelos Estados-
Membros devem ser compatíveis com os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º 
e não ser menos estritas do que as previstas 
pela legislação da União em vigor.

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para cumprir as metas 
referentes a outros recursos aquáticos 
vivos e à manutenção ou melhoria do 
estado de conservação dos ecossistemas 
marinhos na zona das 12 milhas marítimas 
calculadas a partir das suas linhas de base, 
desde que a União não tenha adotado 
medidas de conservação e de gestão 
especificamente para a referida zona. As 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
devem ser compatíveis com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e não ser 
menos estritas do que as previstas pela 
legislação da União em vigor.

Or. en

Alteração 1791
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adotar
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para reduzir ao mínimo os 
efeitos da pesca na conservação dos 
ecossistemas marinhos na zona das 12 
milhas marítimas calculadas a partir das 
suas linhas de base, desde que a União não 
tenha adotado medidas de conservação e de 
gestão especificamente para a referida 
zona. As medidas adotadas pelos Estados-
Membros devem ser compatíveis com os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º 
e não ser menos estritas do que as 
previstas pela legislação da União em 
vigor.

1. Os Estados-Membros podem adotar
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para reduzir ao mínimo os 
efeitos da pesca na conservação dos 
ecossistemas marinhos na zona das 12 
milhas marítimas calculadas a partir das 
suas linhas de base, desde que a União não 
tenha adotado medidas de conservação e de 
gestão especificamente para a referida zona
ou especificamente para o problema 
identificado pelos respetivos
Estados-Membros. As medidas adotadas
pelos Estados-Membros devem ser 
compatíveis com os objetivos estabelecidos 
nos artigos 2.º e 3.º e não entrarem em 
conflito e serem coerentes com as 
previstas pela legislação da União em 
vigor.

Or. pt

Alteração 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as medidas de conservação 
e de gestão a adotar por um Estado-
Membro possam afetar navios de pesca de 
outros Estados-Membros, só podem ser 
adotadas depois de a Comissão, os 
Estados-Membros em causa e os conselhos 
consultivos pertinentes terem sido 
consultados sobre o projeto de medidas, 
acompanhado de uma nota justificativa.

2. Sempre que as medidas de conservação 
e de gestão a adotar por um Estado-
Membro possam afetar navios de pesca de 
outros Estados-Membros, só podem ser 
adotadas depois de a Comissão, os 
Estados-Membros em causa e os conselhos 
consultivos pertinentes terem sido 
consultados sobre o projeto de medidas, 
acompanhado de uma nota justificativa, no 
prazo máximo de um mês.
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Or. pt

Alteração 1793
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Estados-Membros e os conselhos 
consultivos regionais em causa podem 
apresentar as suas observações por escrito 
à Comissão no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data da notificação. A Comissão 
confirma, revoga ou altera a medida no 
prazo de quinze dias úteis a contar da 
data da notificação. A decisão da 
Comissão é notificada aos Estados-
Membros interessados, sendo publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. fr

Alteração 1794
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tornam 
acessíveis ao público as informações 
relativas às medidas adotadas em 
conformidade com o presente artigo.

Or. en

Alteração 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.°-A
Zonas de recuperação das unidades 

populacionais de peixes nos Estados-
Membros

1. Os Estados-Membros criam, no seu 
litoral, uma rede de zonas de recuperação 
das unidades populacionais destinadas a 
proteger os habitats, incluindo zonas de 
desova, de reprodução e de alimentação 
das unidades populacionais.
2. As zonas de recuperação das unidades 
populacionais compreendem, pelo menos, 
20% da zona litoral do Estado-Membro e 
são representativas de todos os habitats 
relevantes. Cada zona de recuperação das 
unidades populacionais é constituída, pelo 
menos em 70%, por áreas que tenham 
sido anteriormente zonas de pesca 
segundo o diário de bordo e os dados 
VMS dos anos 2008 a 2011, inclusive.
3. As redes de zonas de recuperação das 
unidades populacionais devem encontrar-
se estabelecidas em 2018.
4. Nas zonas de recuperação das unidades 
populacionais são proibidas todas as 
atividades de pesca.
5. Os Estados-Membros fornecem à 
Comissão os dados necessários para 
demonstrar que as zonas de recuperação 
das unidades populacionais cumprem as 
disposições enunciadas no n.º 2.
6. Se a Comissão considerar que a rede de 
zonas de recuperação das unidades 
populacionais de peixes é insuficiente 
para satisfazer os requisitos a que se 
refere o n.º 2, solicita ao Estado-Membro 
em causa que proceda às alterações 
necessárias. Se, no prazo de um ano após 
a receção do pedido da Comissão, o 
Estado-Membro em causa não tiver 
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adaptado a sua rede, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar medidas 
adicionais para esse efeito, através de atos 
delegados adotados nos termos do artigo 
55.º.

Or. en

Alteração 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.°-B
Medidas de emergência dos 

Estados-Membros
1. Se houver provas da existência de uma 
ameaça grave e imprevista para a 
conservação dos recursos aquáticos vivos 
ou para o ecossistema marinho, resultante 
de atividades de pesca nas águas sob a 
soberania ou jurisdição de um Estado-
Membro e de que qualquer atraso 
indevido pode causar prejuízos 
dificilmente reparáveis, esse Estado-
Membro pode adotar medidas de 
emergência por um período máximo de 
três meses.
2. Sempre que as medidas de emergência 
a adotar por um Estado-Membro possam 
afetar navios de pesca de outros Estados-
Membros, só podem as mesmas ser 
adotadas depois de a Comissão, os 
Estados-Membros em causa e os 
conselhos consultivos pertinentes terem 
sido consultados sobre o projeto de 
medidas, acompanhado de uma nota 
justificativa.

Or. en
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Alteração 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.°-C
Unidades de gestão territorial dos 

Estados-Membros
1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer unidades de gestão territorial 
para as pescarias nas suas águas 
territoriais. Essas unidades representam 
uma zona de pesca geograficamente 
delimitada na qual os Estados-Membros 
atribuem a pescadores ou a um grupo de 
titulares elegíveis direitos de pesca 
revogáveis, exclusivos e não transferíveis.
2. Os Estado-Membros que adotem 
sistemas de unidades de gestão territorial 
informam desse facto a Comissão.
3. Os Estados-Membros que possuem 
águas costeiras no Mar Mediterrâneo 
estabelecem, o mais tardar em 2015, 
unidades de gestão territorial para as suas 
pescarias no Mediterrâneo. Nas águas do 
Mediterrâneo, as unidades de gestão 
territorial ou os grupos de unidades, 
sendo o caso, constituem a unidade 
pesqueira visada pelos planos plurianuais 
nos termos do artigo 9.º.
4. Se a Comissão considerar que a rede de 
unidades de gestão territorial de um 
Estado-Membro no Mediterrâneo é 
insuficiente para satisfazer os requisitos a 
que se refere o n.º 1, solicita ao Estado-
Membro em causa que proceda às 
alterações necessárias. Se, no prazo de 
um ano após a receção do pedido da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
não tiver adaptado a sua rede, devem ser 
conferidos poderes à Comissão para 
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adotar medidas adicionais para esse 
efeito, através de atos delegados adotados 
nos termos do artigo 55.º.

Or. en

Alteração 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Estabelecimento de sistemas de 

concessões de pesca transferíveis
1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:
a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e
b) Todos os navios de pesca com menos de 
12 metros de comprimento de fora a fora 
que pescam com artes rebocadas.
2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Or. fr

Alteração 1799
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Estabelecimento de sistemas de 

concessões de pesca transferíveis
1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:
a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e
b) Todos os navios de pesca com menos de 
12 metros de comprimento de fora a fora 
que pescam com artes rebocadas.
2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Or. fr

Alteração 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Estabelecimento de sistemas de 

concessões de pesca transferíveis
1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:
a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e
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b) Todos os navios de pesca com menos de 
12 metros de comprimento de fora a fora 
que pescam com artes rebocadas.
2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Or. fr

Alteração 1801
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.° Suprimido
Estabelecimento de sistemas de 

concessões de pesca transferíveis
1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:
(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e
(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.
2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Or. pt
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Alteração 1802
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de sistemas de concessões
de pesca transferíveis

Estabelecimento, pelos Estados-Membros,
de sistemas de atribuição de possibilidades 
de pesca

Or. en

Alteração 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de sistemas de concessões
de pesca transferíveis

Estabelecimento de sistemas de atribuição
de possibilidades de pesca

Or. en

Alteração 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema voluntário de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. en
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Alteração 1805
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Cada Estado-Membro pode decidir 
estabelecer um sistema de concessões de 
pesca transferíveis ou um outro sistema de 
gestão baseado em direitos para qualquer 
secção da sua frota de pesca.

Or. en

Alteração 1806
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2015, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. it

Alteração 1807
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até...*, cada Estado-Membro estabelece 
um sistema de concessões de pesca
individuais para todos os navios de pesca 
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que pesquem unidades populacionais 
relativamente às quais tenham sido 
atribuídas possibilidades de pesca da 
União, nos termos do artigo 16.º;cada um 
dos Estados-Membros em causa 
estabelece igualmente um sistema de 
concessões de pesca para todos os navios 
que pesquem essa unidade populacional.
______________
(* JO inserir a data correspondente a um 
ano a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.)

Or. en

Justificação

De acordo com a alteração 143 do relator, as concessões de pesca deveriam ser idealmente 
transferíveis. Especificando que as concessões de pesca são "individuais", tomaríamos uma 
importante medida no sentido da transferibilidade. O caráter individual poderia igualmente 
contribuir para reforçar o sentido de responsabilidade dos pescadores relativamente ao 
recurso.

Alteração 1808
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de
concessões de pesca transferíveis para:

1. Cada Estado-Membro estabelece um 
sistema de atribuição das possibilidades de
pesca concedidas a esse Estado-Membro 
em conformidade com o direito da União. 
O Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. en

Alteração 1809
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema de concessões de pesca
transferíveis para:

Or. en

Justificação

A atribuição das possibilidades de pesca tem de ser adaptada ao contexto local e nacional; 
assim sendo, as CPT não devem ser o sistema obrigatório e único.  Os Estados-Membros 
necessitam de flexibilidade para adequar o sistema de atribuição das possibilidades de pesca 
que seja mais adaptado ao respetivo contexto nacional.

Alteração 1810
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. en

Justificação

As quotas negociáveis de pesca com caráter obrigatório poderiam apresentar um risco 
significativo para as pequenas comunidades costeiras de pescadores, não permitindo resolver 
o problema estrutural da sobrecapacidade pesqueira.

Alteração 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Os Estados-Membros devem decidir, em 
relação aos navios que arvorem o seu 
pavilhão, do método de atribuição das 
possibilidades de pesca que lhes são 
concedidas, de acordo com a legislação 
comunitária. O Estado-Membro em causa 
informa a Comissão do método de 
atribuição.

Or. en

Alteração 1812
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece, com base nas 
possibilidades de pesca que lhe foram 
atribuídas, um sistema de concessões de 
pesca transferíveis para:

Or. es

Alteração 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até...*, cada Estado-Membro estabelece 
um sistema de concessões de pesca
individuais para todos os navios de pesca 
que pesquem unidades populacionais 
relativamente às quais tenham sido 
atribuídas possibilidades de pesca da 
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União, nos termos do artigo 16.º;cada um 
dos Estados-Membros em causa 
estabelece igualmente um sistema de 
concessões de pesca para todos os navios 
que pesquem essa unidade populacional.

Or. en

Alteração 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro pode estabelecer, se o 
desejar, um sistema de concessões de 
pesca transferíveis para:

Or. el

Alteração 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece, de uma forma 
voluntária e no contexto de uma PCP 
regionalizada, um sistema de concessões 
de pesca transferíveis para adaptação da 
capacidade de pesca às oportunidades de 
pesca:

Or. pt
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Alteração 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. No prazo de um ano após a entrada em 
vigor da nova PCP, será estabelecido um 
sistema de concessões de pesca para a 
frota do alto:

Or. es

Alteração 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para a 
frota do alto e de pesca longínqua:

Or. es

Alteração 1818
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Os Estados-Membros que estabeleçam 
um sistema voluntário de concessões de 
pesca transferíveis devem excluir:

Or. es
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Alteração 1819
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2013, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca transferíveis para:

1. Até 31 de dezembro de 2013, de acordo 
com o princípio da subsidiariedade, cada 
Estado-Membro pode estabelecer com 
caráter voluntário um sistema 
diferenciado de concessões de pesca 
transferíveis para:

Or. pt

Alteração 1820
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e ainda

Suprimido

Or. en

Alteração 1821
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e ainda

Suprimido
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Or. en

Alteração 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e ainda

Suprimido

Or. en

Alteração 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e

Suprimido

Or. es

Alteração 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e

Suprimido
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Or. es

Alteração 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e

(a) Todos os navios de pesca que não 
correspondam à definição de frota de 
pesca e artesanal contida no artigo 5.° do 
presente regulamento;

Or. es

Alteração 1826
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 15 metros que efetuem saídas de 
pesca de duração inferior a 24 horas; e

Or. es

Justificação

Em alguns casos, a frota artesanal não pode limitar-se ao comprimento de 12 metros devido 
a condições geográficas ou climatéricas.

Alteração 1827
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e

(a) Todos os navios de pesca que exerçam 
a sua atividade na costa ou em zonas de 
pesca contíguas, continentais ou 
marítimas, por unidades de pesca 
inferiores a 15 metros, geridos de forma 
autónoma ou por empresas familiares, 
que utilizem artes de pesca seletivas e 
cujas campanhas não excedam as 36 
horas; 

Or. es

Alteração 1828
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e

(a) Todos os navios de pesca que não 
correspondam à definição de frota de 
pesca e artesanal contida no artigo 5.° do 
presente regulamento; e

Or. es

Alteração 1829
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1830
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. it

Alteração 1831
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. es

Alteração 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Suprimido

Or. es

Alteração 1835
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 15 metros de comprimento de fora a 
fora que efetuam saídas de pesca com 
duração inferior a 24 horas e que pescam 
com artes rebocadas.
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Or. es

Justificação

Em alguns casos, a frota artesanal não pode limitar-se ao comprimento de 12 metros devido 
a condições geográficas ou climatéricas.

Alteração 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

(b) Deve manter-se um sistema de
registos, de forma a que a transferência 
de quotas se limite a unidades do mesmo 
registo, devendo prever-se uma limitação 
no que respeita à acumulação de direitos 
de pesca.

Or. es

Alteração 1837
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 15 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

Or. es

Alteração 1838
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

(b) Todos os navios de pesca que pescam 
com artes rebocadas.

Or. es

Alteração 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. São excluídos os navios de pesca 
costeira ou artesanal com menos de 15 
metros de comprimento e aqueles que, 
tendo um comprimento superior, utilizem 
modalidades de pesca que respeitem o 
ambiente em termos de seletividade e 
reduzido impacto ambiental.

Or. es

Alteração 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Suprimido

Or. es

Alteração 1842
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 15 metros de comprimento de 
fora a fora, que efetuem saídas de pesca de 
duração inferior a 24 horas e que utilizam 
artes que não as rebocadas e informam do 
facto a Comissão.

Or. es

Justificação

Em alguns casos, por razões geográficas ou climatéricas, a frota artesanal não pode limitar-
se ao comprimento de 12 metros.
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Alteração 1843
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os Estados-Membros informam a 
Comissão de qualquer decisão de 
estabelecer um sistema de concessões de 
pesca transferíveis ou de gestão baseada 
nos direitos e colocam à disposição do 
público todas as informações pertinentes.

Or. en

Alteração 1844
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca aos navios 
de pesca com menos de 12 metros de 
comprimento de fora a fora e que utilizam 
artes que não as rebocadas e informam do 
facto a Comissão.

Or. it

Alteração 1845
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os sistemas em vigor nos Estados-
Membros para efeitos de atribuição de 
possibilidades de pesca devem ser 
plenamente compatíveis com os objetivos
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e 
perfeitamente adequados à região e 
pescaria em questão.

Or. en

Alteração 1846
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 15 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Or. es

Alteração 1847
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis a outros navios de pesca e 
informam do facto a Comissão.
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rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

Or. es

Alteração 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema voluntário de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas, após terem procedido a um 
estudo de impacto socioeconómico com 
resultados satisfatórios, e informam do 
facto a Comissão.

Or. pt

Alteração 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar o
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. O sistema de concessões de pesca 
transferíveis não se aplica à frota costeira 
litoral do Mediterrâneo que realiza saídas 
de pesca diárias e para a qual será 
prevista uma regulação estabelecida 
através de planos de gestão baseados no 
esforço de pesca, mediante, 
designadamente, suspensões da pesca por 
motivos biológicos ou incentivos à 
cessação permanente da pesca.
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Or. es

Alteração 1850
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O sistema de concessões de pesca 
transferíveis não é aplicável às regiões 
ultraperiféricas; no entanto, as 
autoridades regionais competentes devem 
elaborar um sistema de gestão das 
capacidades das frotas e transmiti-lo à 
Comissão para aprovação.

Or. fr

Alteração 1851
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Atribuição das possibilidades de pesca

1. O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
adota as limitações de captura e/ou do 
esforço de pesca, a repartição das 
possibilidades de pesca entre os Estados-
Membros e as medidas associadas a essas 
limitações.
As possibilidades de pesca são repartidas 
entre os Estados-Membros de forma a 
assegurar a cada um deles a estabilidade 
relativa das atividades de pesca para cada 
unidade populacional ou pescaria.
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2. Sempre que a Comunidade estabelecer 
novas possibilidades de pesca, o Conselho 
delibera sobre a atribuição destas 
possibilidades, tendo em conta os 
interesses de cada Estado-Membro.
3. Cada Estado-Membro decidirá, para os 
navios que arvoram o seu pavilhão, o 
método de repartição das possibilidades de 
pesca que lhe foram atribuídas, em 
conformidade com o direito comunitário.
O Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.
4. O Conselho fixa as possibilidades de 
pesca para os países terceiros nas águas 
comunitárias e atribui-as a cada um deles.
5. Os Estados-Membros podem, após 
notificação à Comissão, trocar entre si a 
totalidade ou parte das possibilidades de 
pesca que lhes tenham sido atribuídas.

Or. fr

Alteração 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Atribuição de concessões de pesca 

transferíveis
1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.
2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a 
cada unidade populacional ou grupo de 
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unidades populacionais para as quais são 
concedidas possibilidades de pesca em 
conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.
3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.
4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.
5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.
6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.
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7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Or. fr

Alteração 1853
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Atribuição de concessões de pesca 

transferíveis
1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.
2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a 
cada unidade populacional ou grupo de 
unidades populacionais para as quais são 
concedidas possibilidades de pesca em 
conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.
3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.
4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
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pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.
5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os 
Estados-Membros não tiverem limitado o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis, podem revogá-las 
mediante um pré-aviso de, no mínimo, 15 
anos.
6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.
7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Or. fr

Alteração 1854
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Atribuição de concessões de pesca 

transferíveis
1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.
2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a 
cada unidade populacional ou grupo de 
unidades populacionais para as quais são 
concedidas possibilidades de pesca em 
conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.
3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.
4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.
5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
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a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.
6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.
7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Or. en

Alteração 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Atribuição de concessões de pesca 

transferíveis
1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.
2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a 
cada unidade populacional ou grupo de 
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unidades populacionais para as quais são 
concedidas possibilidades de pesca em 
conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.
3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.
4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.
5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.
6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.
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7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Or. fr

Alteração 1856
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Atribuição de concessões de pesca 

transferíveis
1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.
2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a 
cada unidade populacional ou grupo de 
unidades populacionais para as quais são 
concedidas possibilidades de pesca em 
conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.
3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias. 
4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
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pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis. 
5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos. 
6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos. 
7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Or. pt

Alteração 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – título
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Texto da Comissão Alteração

Atribuição de concessões de pesca
transferíveis

Atribuição das possibilidades de pesca

Or. en

Alteração 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1859
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.

1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais
comunitárias ou coletivas para as quais 
um Estado-Membro decidiu estabelecer 
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis atribuídas em conformidade 
com o artigo 29.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 1860
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma concessão de pesca transferível
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.

1. Uma concessão de pesca confere o 
direito de utilizar as possibilidades de 
pesca individuais atribuídas por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 29.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 1861
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma concessão de pesca transferível 
confere o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.

1. Uma concessão de pesca transferível 
pode conferir o direito de utilizar as 
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

As quotas negociáveis de pesca com caráter obrigatório poderiam apresentar um risco 
significativo para as pequenas comunidades costeiras de pescadores, não permitindo resolver 
o problema estrutural da sobrecapacidade pesqueira.

Alteração 1862
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a 
cada unidade populacional ou grupo de 
unidades populacionais para as quais são 
concedidas possibilidades de pesca em 
conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.

Suprimido

Or. it

Alteração 1863
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões de 
pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
de acordos de pesca sustentável.

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro que decida 
estabelecer um sistema de concessões de 
pesca transferíveis atribui concessões de 
pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
de acordos de pesca sustentável. Os 
critérios transparentes são definidos pelo 
Conselho e pelo Parlamento, tornados 
públicos e devem incluir os seguintes 
elementos (não exclusivamente):
(a) utilização de métodos, artes e práticas 
de pesca mais seletivos com poucas 
capturas acessórias e um baixo impacto 
no ecossistema marinho;
(b) posse de um bom registo em matéria 
de cumprimento das normas da PCP e dos 
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requisitos ambientais da UE e de respeito 
dos limites de capturas e/ou do esforço de 
pesca definidos pela consultoria 
científica;
(c) criação de empregos de boa qualidade, 
desde que tal não tenha um impacto 
negativo no ambiente;
(d) utilização de navios e métodos de 
pesca com baixas emissões de combustível 
e eficientes em termos energéticos e, 
ainda,
(e) utilização da videovigilância ou de um 
equipamento de controlo eletrónico 
equivalente;
(f) condições de trabalho que cumpram as 
normas internacionais relevantes, 
nomeadamente a convenção da OIT de 
2007 sobre o Trabalho na Pesca;
(f) notificação da produção durante o 
período relativo, pelo menos, aos três anos 
precedentes.

Or. en

Alteração 1864
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
de acordos de pesca sustentável.

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro pode atribuir
concessões de pesca transferíveis 
relativamente a cada unidade populacional 
ou grupo de unidades populacionais para as 
quais são concedidas possibilidades de 
pesca em conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.
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Or. en

Justificação

As quotas negociáveis de pesca com caráter obrigatório poderiam apresentar um risco 
significativo para as pequenas comunidades costeiras de pescadores, não permitindo resolver 
o problema estrutural da sobrecapacidade pesqueira.

Alteração 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões de 
pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
de acordos de pesca sustentável.

2. De acordo com o previsto no artigo 
36.º-A, com base em critérios ambientais e 
sociais equitativos, transparentes e 
objetivos, cada Estado-Membro atribui
possibilidades de pesca transferíveis 
relativamente a cada unidade populacional 
ou grupo de unidades populacionais para as 
quais são concedidas possibilidades de 
pesca em conformidade com o artigo 16.º.

Or. en

Alteração 1866
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões de 
pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 

2. Com base num concurso público e em 
critérios transparentes, cada Estado-
Membro atribui concessões de pesca 
transferíveis relativamente a cada unidade 
populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
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de acordos de pesca sustentável. de acordos de pesca sustentável.

Or. es

Alteração 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes,
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
de acordos de pesca sustentável.

2. Os Estados-Membros, em cooperação 
com representantes regionais e do setor 
através dos CCR, estabelecem critérios 
transparentes para as concessões de pesca 
transferíveis relativamente a cada unidade 
populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com as disposições do presente 
regulamento, excluindo as possibilidades 
de pesca obtidas no âmbito de acordos de 
pesca sustentável.

Or. es

Alteração 1868
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.

Suprimido

Or. it
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Alteração 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 28 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.

Suprimido

Or. en

Alteração 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em consideração 
a composição provável das capturas dos 
navios que participam nessas pescarias.

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em consideração 
a composição provável das capturas dos 
navios que participam nessas pescarias, 
que deverá ser estabelecida pelo Comité 
Científico, Técnico e Económico para as 
Pescas (CCTEP), com a participação do 
setor da pesca, representado através dos 
Conselhos Consultivos Regionais (CCR).

Or. es

Alteração 1871
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em consideração 
a composição provável das capturas dos 
navios que participam nessas pescarias.

3. Na atribuição de possibilidades de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, o 
Conselho, ao determinar as possibilidades 
de pesca em conformidade com o artigo
43(3) do Tratado, toma em consideração a 
composição real das capturas pelas frotas 
dos Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1872
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 28 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em consideração 
a composição provável das capturas dos 
navios que participam nessas pescarias.

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros podem tomar em 
consideração a composição provável das 
capturas dos navios que participam nessas 
pescarias.

Or. en

Justificação

As quotas negociáveis de pesca com caráter obrigatório poderiam apresentar um risco 
significativo para as pequenas comunidades costeiras de pescadores, não permitindo resolver 
o problema estrutural da sobrecapacidade pesqueira.

Alteração 1873
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em consideração 
a composição provável das capturas dos 
navios que participam nessas pescarias.

3. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis para pescarias mistas, os 
Estados-Membros tomam em consideração 
o Comité Científico, Técnico e Económico 
para as Pescas e consultam os Conselhos 
Consultivos Regionais sobre a composição 
provável das capturas dos navios que 
participam nessas pescarias.

Or. es

Alteração 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. es

Alteração 1875
Guido Milana
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um 
Estado-Membro ao proprietário de um 
navio de pesca que arvore o seu pavilhão 
ou a pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. it

Alteração 1876
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por pessoas 
singulares ou coletivas ou por organizações 
de produtores reconhecidas. Com base em 
critérios transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros podem limitar as 
condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca 
transferíveis.

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por pessoas 
singulares ou coletivas ou por organizações 
de produtores reconhecidas. Com base em 
critérios transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros limitam as condições de 
elegibilidade que permitem beneficiar de 
concessões de pesca transferíveis.
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Or. en

Alteração 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.

4. As oportunidades de pesca só podem ser 
atribuídas por um Estado-Membro ao 
proprietário de um navio de pesca que 
arvore o seu pavilhão.

Or. en

Alteração 1878
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por pessoas 

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas cuja 
atividade principal seja a pesca para 
utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
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singulares ou coletivas ou por organizações 
de produtores reconhecidas. Com base em 
critérios transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros podem limitar as 
condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca 
transferíveis.

com vista à sua gestão coletiva por pessoas 
singulares ou coletivas cuja atividade 
principal seja a pesca ou por organizações 
de produtores reconhecidas. Com base em 
critérios transparentes e objetivos, os 
Estados-Membros podem limitar as 
condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca 
transferíveis; podem, em particular, exigir 
níveis históricos de captura e um 
adequado historial de cumprimento, 
estabelecer um limite para a concentração 
de quotas, reservar uma quota específica 
de até 5% para novos operadores e ter em 
conta o impacto socioeconómico das 
concessões.

Or. es

Alteração 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Aquando da atribuição de 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros podem oferecer, no quadro das 
possibilidades de pesca que lhes são 
atribuídas, incentivos aos navios de pesca 
que utilizam artes seletivas que eliminem 
as capturas acessórias indesejadas ou 
métodos de pesca com um impacto 
reduzido no ambiente, nomeadamente um 
baixo consumo de energia ou danos 
reduzidos aos habitats.

Or. en

Alteração 1880
Guido Milana
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os 
Estados-Membros não tiverem limitado o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis, podem revogá-las 
mediante um pré-aviso de, no mínimo, 15 
anos.

Suprimido

Or. it

Alteração 1881
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 1882
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 30 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 30 anos.

Or. es

Alteração 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 10 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 10 anos.

Or. en

Alteração 1884
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 5. Os Estados-Membros podem limitar o 
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período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a fim de as reatribuir.

Or. es

Justificação

O período de validade das concessões de pesca transferíveis deverá ser deixado ao critério 
de cada Estado-Membro, segundo a sua própria planificação e a sua experiência prévia.

Alteração 1885
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

5. Os Estados-Membros limitam o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis a, no máximo, 5 anos, a fim 
de as reatribuir. Se os Estados-Membros 
não tiverem limitado o período de validade 
das concessões de pesca transferíveis, 
podem revogá-las mediante um pré-aviso 
de, no mínimo, 5 anos.

Or. en

Alteração 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 

5. Se os Estados-Membros desenvolverem 
novos sistemas de concessões de pesca 
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pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

transferíveis limitam o seu período de 
validade.

Or. en

Alteração 1887
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
de validade das concessões de pesca 
transferíveis, estas serão consideradas 
concedidas por um período de 15 anos
sem que possam ser contados períodos 
anteriores à entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. es

Alteração 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 

5. Os Estados-Membros podem limitar o 
período de validade das concessões de 
pesca transferíveis a, no mínimo, 15 anos, 
a fim de as reatribuir. Se os Estados-
Membros não tiverem limitado o período 
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de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

de validade das concessões de pesca 
transferíveis, podem revogá-las mediante 
um pré-aviso de, no mínimo, 15 anos.

Or. es

Alteração 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os sistemas de concessões de pesca 
transferíveis não se aplicam, em caso 
algum, fora das águas da União.

Or. en

Alteração 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Tendo em conta que a aplicação 
destas medidas produzirá ajustamentos no 
setor, deverão prever-se ajudas à cessação 
temporária ou permanente a fim de 
favorecer a adaptação da capacidade da 
frota.

Or. es

Alteração 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Suprimido

Or. es

Alteração 1892
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Suprimido

Or. it

Alteração 1893
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. 
Essas revogações são efetuadas de forma 
a assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 1894
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Or. es

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 28.5.
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Alteração 1895
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros revogam
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Or. en

Alteração 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros revogam
concessões de pesca transferíveis com 
efeitos imediatos caso seja constatada uma 
infração grave cometida pelo titular das 
concessões ou em caso de deterioração 
grave da unidade populacional ou do 
ecossistema. Essas revogações são 
efetuadas de forma a assegurar a plena 
aplicação da política comum das pescas e 
do princípio da proporcionalidade e, 
sempre que necessário, com efeitos 
imediatos.

Or. en
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Alteração 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis mediante 
um pré-aviso mais curto caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca mediante um pré-
aviso mais curto caso seja constatada uma 
infração grave cometida pelo titular das 
concessões. Essas revogações são 
efetuadas de forma a assegurar a plena 
aplicação da política comum das pescas e 
do princípio da proporcionalidade e, 
sempre que necessário, com efeitos 
imediatos.

Or. pt

Alteração 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar
concessões de pesca transferíveis 
mediante um pré-aviso mais curto caso 
seja constatada uma infração grave 
cometida pelo titular das concessões. Essas 
revogações são efetuadas de forma a 
assegurar a plena aplicação da política 
comum das pescas e do princípio da 
proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

6. Os Estados-Membros podem revogar
possibilidades de pesca caso seja 
constatada uma infração grave cometida 
pelo titular. Essas revogações são efetuadas 
de forma a assegurar a plena aplicação da 
política comum das pescas e do princípio 
da proporcionalidade e, sempre que 
necessário, com efeitos imediatos.

Or. en

Alteração 1899
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Suprimido

Or. es

Justificação

A obrigação prevista neste artigo deve constituir uma competência interna de cada Estado-
Membro.

Alteração 1900
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Suprimido

Or. it

Alteração 1901
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos ou de cinco anos em casos 
devidamente justificados. A transferência 
de possibilidades de pesca para outro ou 
outros navios deve ser tida em 
consideração da mesma forma que a 
utilização dessas possibilidades.

Or. es

Alteração 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de dois anos 
consecutivos.

Or. en

Alteração 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

7. Os Estados-Membros podem revogar e 
reatribuir as possibilidades de pesca que 
não tenham sido utilizadas durante um 
período de três anos consecutivos.

Or. en

Alteração 1905
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas injustificadamente 
por um navio de pesca durante um período 
de três anos consecutivos.
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Or. es

Alteração 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas por um navio de 
pesca durante um período de três anos 
consecutivos.

7. Não obstante o disposto nos n.os 5 e 6, 
os Estados-Membros podem revogar as 
concessões de pesca transferíveis que não 
tenham sido utilizadas sem justificação por 
um navio de pesca durante um período de 
três anos consecutivos.

Or. es

Alteração 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.

Or. en

Alteração 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-B. Os Estados-Membros podem fixar 
taxas pela utilização de possibilidades de 
pesca individuais, a fim de contribuir para 
os custos relativos à gestão das pescas.

Or. en

Alteração 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29

Texto da Comissão Alteração

[...] suprimido

Or. fr

Alteração 1910
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Atribuição das possibilidades de pesca 

individuais
1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
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conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.
2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros determinam as possibilidades de 
pesca que, com base nos melhores 
pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.
3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.
4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de 
pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.
5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que 
utilizam artes seletivas que eliminam as 
capturas indesejadas.
6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Or. fr

Alteração 1911
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Atribuição das possibilidades de pesca 

individuais
1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.
2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros determinam as possibilidades de 
pesca que, com base nos melhores 
pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.
3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.
4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de 
pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.
5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 



PE491.361v01-00 130/178 AM\905830PT.doc

PT

em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que 
utilizam artes seletivas que eliminam as 
capturas indesejadas.
6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Or. en

Alteração 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Atribuição das possibilidades de pesca 

individuais
1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.
2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros determinam as possibilidades de 
pesca que, com base nos melhores 
pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.
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3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.
4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de 
pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.
5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que 
utilizam artes seletivas que eliminam as 
capturas indesejadas.
6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Or. en

Alteração 1913
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.° Suprimido
Atribuição das possibilidades de pesca 

individuais
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1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.
2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os 
Estados-Membros determinam as 
possibilidades de pesca que, com base nos 
melhores pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.
3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.
4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de 
pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.
5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que 
utilizam artes seletivas que eliminam as 
capturas indesejadas.
6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
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custos relativos à gestão das pescas.

Or. pt

Alteração 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Atribuição das possibilidades de pesca 

individuais
1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.
2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros determinam as possibilidades de 
pesca que, com base nos melhores 
pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.
3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.
4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de 
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pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.
5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que 
utilizam artes seletivas que eliminam as 
capturas indesejadas.
6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Or. fr

Alteração 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca concedidas 
aos Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, com base nas quotas 
atribuídas pelo Conselho, referidas no 
artigo 28.º, com base nas possibilidade de 
pesca concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.
Consequentemente, este sistema não se 
aplica às restantes espécies e áreas não 
abrangidas por estas obrigações, devendo 
proceder-se à revisão do atual princípio 
de estabilidade relativa.
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Or. es

Alteração 1916
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
concedidas aos Estados-Membros.

Or. es

Justificação

As possibilidades de pesca individuais devem estar em consonância com as que atribui o 
Conselho sob a forma de TAC e quotas, pelo que estas obrigações não devem aplicar-se ao 
Mediterrâneo.

Alteração 1917
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 

1. Independentemente de um Estado-
Membro ter optado pela instituição das 
CPT, os Estados-Membros - em 
conformidade com o artigo 33.º e os 
critérios transparentes enumerados no 
artigo 28.º, n.º 2 - atribuem possibilidades 
de pesca individuais aos titulares de 
concessões de pesca transferíveis com base 
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conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

nas possibilidades de pesca concedidas aos
Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 
1967/2006.

Or. en

Alteração 1918
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca concedidas 
aos Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais e 
baseadas no território, como referidas no 
artigo 28.º, com base nas possibilidades de 
pesca concedidas aos Estados-Membros ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

Or. it

Alteração 1919
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca concedidas 
aos Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-

1. Os Estados-Membros podem atribuir
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca concedidas 
aos Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-
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Membros em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

Membros em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

Or. en

Justificação

As quotas negociáveis de pesca com caráter obrigatório poderiam apresentar um risco 
significativo para as pequenas comunidades costeiras de pescadores, não permitindo resolver 
o problema estrutural da sobrecapacidade pesqueira.

Alteração 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca concedidas 
aos Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca, referidas 
no artigo 28.º, com base nas possibilidades
de pesca concedidas ou conservadas pelo 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 do 
artigo 16.º ou obtidas na sequência de 
troca com outro Estado-Membro nos 
termos do n.º 4 do artigo 16.º

Or. pt

Alteração 1921
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidade de pesca concedidas 

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca 
transferíveis, referidas no artigo 28.º, com 
base nas possibilidades de pesca 
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aos Estados-Membros ou estabelecidas em 
planos de gestão aprovados pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006.

concedidas aos Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros determinam as possibilidades de 
pesca que, com base nos melhores 
pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

Suprimido

Or. es

Alteração 1923
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros determinam as possibilidades de 
pesca que, com base nos melhores 
pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

Suprimido

Or. es
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Justificação

As possibilidades de pesca individuais devem estar em consonância com as que atribui o  
Conselho sob a forma de TAC e quotas, pelo que estas obrigações não devem aplicar-se ao 
Mediterrâneo.

Alteração 1924
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base 
nos melhores pareceres científicos, podem 
ser atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base 
nos melhores pareceres científicos e na 
abordagem de precaução, em 
conformidade com os objetivos da Política 
Comum das Pescas e os requisitos da 
legislação ambiental, são atribuídas aos 
navios de pesca que arvoram o seu 
pavilhão.

Or. en

Alteração 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base
nos melhores pareceres científicos, podem 
ser atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base
em pareceres científicos exatos e 
atualizados, podem ser atribuídas aos 
navios de pesca que arvoram o seu 
pavilhão.
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Or. en

Alteração 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base 
nos melhores pareceres científicos, podem 
ser atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base 
nos pareceres científicos, podem ser 
atribuídas aos navios de pesca que arvoram 
o seu pavilhão.

Or. es

Alteração 1927
George Lyon

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base
nos melhores pareceres científicos, podem 
ser atribuídas aos navios de pesca que 
arvoram o seu pavilhão.

2. Relativamente às espécies para as quais 
o Conselho não tenha fixado possibilidades 
de pesca, os Estados-Membros determinam 
as possibilidades de pesca que, com base
em pareceres científicos exatos e 
atualizados, podem ser atribuídas aos 
navios de pesca que arvoram o seu 
pavilhão.

Or. en

Alteração 1928
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais. Todavia, em 
conformidade com o princípio de 
estabilidade relativa, devem prever-se 
alternativas de pesca para os navios cuja 
capacidade de pesca é reduzida com base 
nesta obrigação.

Or. es

Alteração 1929
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.

3. No caso das pescarias mistas, o 
Conselho, em virtude do artigo 43(3) do 
Tratado, estabelecerá quotas específicas 
de capturas acessórias para cada espécie, 
de acordo com o disposto no artigo16 (2) 
do presente regulamento.

Or. es

Justificação

No caso das pescarias mistas, quando certos Estados-Membros não dispuserem de quota 
para todas as espécies que compõem a pescaria, ou quando estas forem muito exíguas, a 
obrigação prevista pela Comissão poderia significar que as atividades de pesca tivessem de 
ser interrompidas, mesmo que as frotas dispusessem de quota para outras espécies presentes 
na zona.
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Alteração 1930
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 29 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais e cessam essas 
atividades quando, quer as possibilidades 
de pesca do Estado-Membro, quer as 
possibilidades de pesca individuais dos 
navios, tenham sido utilizadas na sua 
totalidade.

Or. en

Alteração 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas
capturas potenciais.

3. Os navios de pesca estão autorizados a 
exercer atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as capturas do 
navio de pesca, tendo em conta a zona na 
qual opera e a arte de pesca utilizada.

Or. pt

Alteração 1932
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os navios de pesca só exercem 
atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais.

3. Os navios de pesca que possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais, como consequência 
das obrigações de devolução, devem ter a 
possibilidade de obter e de utilizar 
adequadamente as espécies acessórias 
juntamente com as espécies-alvo.

Or. es

Alteração 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-membros poderão 
flexibilizar, num limite máximo de 10%, 
as capturas anuais em pescarias de 
natureza mista e alocá-las como 
acessórias.

Or. pt

Alteração 1934
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para 
a atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de 

Suprimido
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pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Tal deve ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares elegíveis 
de concessões de pesca transferíveis, em 
conformidade com o artigo 28.º, n.º 4.

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca, 
segundo critérios que o justifiquem e que 
devem estabelecer na sua própria 
legislação. Para a atribuição destas 
possibilidades de pesca reservadas, os 
Estados-Membros estabelecem objetivos e 
critérios transparentes. Tais possibilidades 
de pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4 (em possível contradição 
com os artigos 16(4) e 28.(2)) .

Or. es

Alteração 1936
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 4. Os Estados-Membros podem reservar 
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até 5 % das possibilidades de pesca. Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares elegíveis 
de concessões de pesca transferíveis, em 
conformidade com o artigo 28.º, n.º 4.

uma percentagem das possibilidades de 
pesca. Para a atribuição destas 
possibilidades de pesca reservadas, os
Estados-Membros estabelecem objetivos e 
critérios transparentes. Tais possibilidades 
de pesca só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.

Or. es

Justificação

Considera-se que a percentagem de reserva deve ser uma decisão dos próprios Estados-
Membros.

Alteração 1937
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.

4. Para a atribuição de todas as
possibilidades de pesca, os
Estados-Membros estabelecem objetivos e 
critérios transparentes, em conformidade 
com o artigo 28.º, n.º 2, os quais serão 
disponibilizados ao público.

Or. en

Alteração 1938
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 4



PE491.361v01-00 146/178 AM\905830PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das possibilidades de pesca. Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares elegíveis 
de concessões de pesca transferíveis, em
conformidade com o artigo 28.º, n.º 4.

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 15 % das possibilidades de pesca para 
espécies particulares, para fins 
ecológicos, nomeadamente para garantir 
que as devoluções sejam minimizadas e os 
limites de captura não sejam 
ultrapassados ou para evitar que capturas 
de espécies altamente restritas conduzam 
ao encerramento de pescarias.  Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares elegíveis 
de concessões de pesca, em conformidade 
com o artigo 27.º, nº 1-A,  e o artigo 28.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 1939
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5% das possibilidades de pesca. Para a
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes. Tais possibilidades de pesca 
só podem ser atribuídas a titulares 
elegíveis de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 4.

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5% das possibilidades de pesca. Para a 
atribuição destas possibilidades de pesca 
reservadas, os Estados-Membros 
estabelecem objetivos e critérios 
transparentes.

Or. it
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Alteração 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Na distribuição das concessões 
individuais de pesca deve ter-se em conta 
o historial dos navios na pescaria, bem 
como os aspetos socioeconómicos da 
mesma.

Or. es

Alteração 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas. Durante um período de cinco 
anos, estas medidas devem ser 
compatíveis com as ajudas à cessação 
temporária de atividade para essas 
unidades.

Or. es

Alteração 1942
Carmen Fraga Estévez



PE491.361v01-00 148/178 AM\905830PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca, 
nomeadamente aos que utilizam artes 
seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

Or. es

Alteração 1943
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 2 e de possibilidades de 
pesca, em conformidade com os n.ºs 1 e 2
do presente artigo, um Estado-Membro, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferece incentivos 
aos navios de pesca que utilizam artes 
seletivas de impacto reduzido que 
eliminam as capturas indesejadas.

Or. en

Alteração 1944
Guido Milana
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

5. Na atribuição de concessões de pesca, 
em conformidade com o artigo 28.º, e de 
possibilidades de pesca, em conformidade 
com o n.º 1 do presente artigo, um 
Estado-Membro pode, no âmbito das 
possibilidades de pesca que lhe tenham 
sido concedidas, oferecer incentivos aos 
navios de pesca que utilizam artes seletivas 
que eliminam as capturas indesejadas.

Or. it

Alteração 1945
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas.

5. Na atribuição de concessões de pesca 
transferíveis, em conformidade com o 
artigo 28.º, e de possibilidades de pesca, 
em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, um Estado-Membro pode, no 
âmbito das possibilidades de pesca que lhe 
tenham sido concedidas, oferecer 
incentivos aos navios de pesca que utilizam 
artes seletivas que eliminam as capturas 
indesejadas. As medidas previstas neste 
número devem ser compatíveis com as 
ajudas à cessação temporária para as 
unidades durante cinco anos, a fim de 
adaptar definitivamente a capacidade da 
frota ao novo sistema.

Or. es
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Alteração 1946
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 34 
do presente regulamento, e durante cinco 
anos, quando o Estado-Membro atribui 
concessões de pesca transferíveis em 
conformidade com o artigo 28 e quando 
atribui possibilidades de pesca em 
conformidade com o n.° 1 do presente 
artigo, os proprietários dos navios podem 
recorrer a fundos públicos para o 
desmantelamento no âmbito do 
Regulamento (UE) XXX/XXXX relativo 
ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e da Pesca a fim de acelerar o 
ajustamento da capacidade da frota.

Or. es

Alteração 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Suprimido

Or. es

Alteração 1948
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

Suprimido

Or. es

Alteração 1949
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

6. Os Estados-Membros fixam taxas pela 
utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas, sendo 
todas as informações pertinentes 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 1950
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais, a fim de contribuir para os 
custos relativos à gestão das pescas.

6. Os Estados–Membros podem fixar taxas 
pela utilização de possibilidades de pesca 
individuais e baseadas no território, a fim 
de contribuir para os custos relativos à 
gestão das pescas.

Or. it
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Alteração 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Registo das concessões de pesca 

transferíveis e das possibilidades de pesca 
individuais

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Or. fr

Alteração 1952
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Registo das concessões de pesca 

transferíveis e das possibilidades de pesca 
individuais

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Or. fr
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Alteração 1953
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Registo das concessões de pesca 

transferíveis e das possibilidades de pesca 
individuais

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Or. en

Alteração 1954
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido
Registo das concessões de pesca 

transferíveis e das possibilidades de pesca 
individuais

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Or. pt

Alteração 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Registo das concessões de pesca 

transferíveis e das possibilidades de pesca 
individuais

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Or. fr

Alteração 1956
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo das concessões de pesca 
transferíveis e das possibilidades de pesca 
individuais

Registo das concessões de pesca e das 
possibilidades de pesca individuais

Or. it

Alteração 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo das concessões de pesca 
transferíveis e das possibilidades de pesca
individuais

Registo das possibilidades de pesca

Or. en
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Alteração 1958
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais e colocam o registo à 
disposição do público.

Or. en

Alteração 1959
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca e das possibilidades de pesca 
individuais.

Or. it

Alteração 1960
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 

Os Estados-Membros podem estabelecer e 
manter um registo das concessões de pesca
transferíveis e das possibilidades de pesca 
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pesca individuais. individuais.

Or. en

Justificação

As quotas negociáveis de pesca com caráter obrigatório poderiam apresentar um risco 
significativo para as pequenas comunidades costeiras de pescadores, não permitindo resolver 
o problema estrutural da sobrecapacidade pesqueira.

Alteração 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das possibilidades de 
pesca. Os sistemas existentes antes de 1 de 
janeiro de 2013 são incluídos nesse 
registo. O referido registo inclui o nome e
o endereço do titular e, eventualmente, o 
preço de compra das possibilidades de 
pesca. É de domínio público.

Or. en

Alteração 1962
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais.

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de 
pesca individuais por categoria de 
concessão.

Or. es
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Alteração 1963
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca transferíveis e das possibilidades de
pesca individuais.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o registo, e os pormenores das 
condições sob as quais as possibilidades 
de pesca foram distribuídas, estão à 
disposição do público.

Or. es

Alteração 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Transferência de concessões de pesca 

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
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transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. fr

Alteração 1965
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Transferência de concessões de pesca 

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. fr

Alteração 1966
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.° Suprimido
Transferência de concessões de pesca 

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. it

Alteração 1967
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Transferência de concessões de pesca 

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
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Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. en

Alteração 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Transferência de concessões de pesca

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. en

Alteração 1969
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.° Suprimido
Transferência de concessões de pesca 

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. pt

Alteração 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Transferência de concessões de pesca 

transferíveis
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
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transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. fr

Alteração 1971
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Transferência de concessões de pesca 
transferíveis

Sublocação de concessões de pesca 
transferíveis

Or. en

Alteração 1972
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.

Suprimido

Or. it
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Alteração 1973
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em parte, 
entre titulares elegíveis dessas concessões.

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis e 
quaisquer outras possibilidades de pesca
podem ser sublocadas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas
possibilidades de pesca.

Or. en

Alteração 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.

1. Um Estado-Membro pode, em qualquer 
momento, autorizar que as concessões de 
pesca sejam transferíveis entre titulares 
elegíveis dessas concessões no Estado-
Membro. Os Estados-Membros podem 
autorizar a transferibilidade em 
determinadas pescarias, proibindo-a 
noutras.
1-A. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.

Or. en

Justificação

Um Estado-Membro pode, assim, criar um sistema de concessões de pesca transferíveis, se o 
desejar.
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Alteração 1975
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em 
parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.

1. Três  anos após a introdução de um
sistema de concessões de pesca, estas 
tornam-se transferíveis entre titulares 
elegíveis dessas concessões no Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

Reduzindo o prazo que precede a introdução da transferibilidade de seis para três anos, os 
efeitos na capacidade poderão ser visíveis mais cedo. A transferibilidade é igualmente 
positiva no que respeita à proibição das devoluções, dado permitir aos pescadores adaptar as 
concessões que lhes são atribuídas às suas capturas reais. 

Alteração 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em parte, 
entre titulares elegíveis dessas concessões.

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca podem ser 
transferidas, na totalidade ou em parte, 
entre titulares elegíveis dessas concessões.

Or. pt

Alteração 1977
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Parte IV – Artigo 31 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Dentro de um Estado-Membro que 
tenha adotado o sistema de concessões de 
pesca transferíveis, essas concessões 
podem ser transferidas, na totalidade ou 
em parte, entre titulares elegíveis dessas 
concessões.

Or. pt

Alteração 1978
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. it

Alteração 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. es
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Alteração 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros numa mesma bacia 
marítima.

Or. en

Alteração 1981
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

2. Um Estado-Membro só pode autorizar a
sublocação de concessões de pesca 
transferíveis ou de outras possibilidades de 
pesca para, e a partir de, outros Estados-
Membros se todas as concessões de pesca 
transferíveis relevantes ou outras 
possibilidades de pesca estiverem sujeitas 
às regras de gestão acordadas entre todos 
os Estados-Membros interessados na zona 
geográfica pertinente, que podem ser 
ulteriormente aplicadas por todos os 
Estados-Membros interessados.

Or. en

Alteração 1982
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a
transferência de concessões de pesca 
transferíveis para, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

2. A transferência de concessões de pesca 
transferíveis para titulares elegíveis de 
outros Estados-Membros, não pode ser 
recusada em razão de nacionalidade.

Or. es

Alteração 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – Artigo 31 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No concernente ao disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros determinam, para 
cada pescaria, os limites a estabelecer em 
matéria de transferibilidade, a fim de 
evitar uma concentração excessiva da 
propriedade, de preservar ou de melhorar 
a estrutura da frota, de encorajar artes de 
pesca menos nocivas, de garantir o acesso 
a segmentos artesanais, costeiros ou de 
pequena escala e a outros segmentos 
específicos, ou de evitar uma 
concentração geográfica excessiva das 
concessões de pesca. Esses limites podem 
incluir:
(a) a fixação de percentagens máximas de 
partes de possibilidades de pesca que 
podem ser detidas por um dado navio ou
agrupamento de gestão coletiva;
(b) a exigência da presença do 
proprietário a bordo do navio;
(c) a restrição da transferência de 
concessões a pescarias específicas ou a 
segmentos da frota de pesca;
(d) a obrigação de estabelecer um elo 
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económico entre o titular da concessão e a 
comunidade costeira do seu porto de 
origem;
(e) qualquer outro limite à 
transferibilidade que o Estado-Membro 
considerar apropriado.

Or. pt

Alteração 1984
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Suprimido

Or. it

Alteração 1985
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

3. Os Estados-Membros regulamentam a 
sublocação de concessões de pesca 
transferíveis, estabelecendo condições para 
a sua transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos, em 
conformidade com os critérios definidos 
no artigo 28.º, n.º 2, os quais serão 
disponibilizados ao público.
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Or. en

Alteração 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de concessões 
de pesca transferíveis, estabelecendo 
condições para a sua transferência com 
base em critérios transparentes e objetivos.

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de concessões 
de pesca, estabelecendo condições para a 
sua transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos.

Or. pt

Alteração 1987
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de concessões 
de pesca transferíveis, estabelecendo 
condições para a sua transferência com 
base em critérios transparentes e objetivos.

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de concessões 
de pesca transferíveis, estabelecendo 
condições para a sua transferência com 
base em critérios transparentes e objetivos.
Podem proibir a transferência de quotas 
entre navios com diferentes categorias de 
quotas, a acumulação excessiva de 
direitos de pesca ou a transmissão de 
concessões a operadores que não 
desempenhem a pesca como atividade 
principal dos seus negócios.

Or. es
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Alteração 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve informar o Conselho e o 
Parlamento Europeu sobre os sistemas de 
concessões de pesca transferíveis 
estabelecidos por cada Estado-Membro 
para a frota do alto e a sua contribuição 
para uma melhor consecução dos 
objetivos da Política Comum das Pescas, 
tendo em vista o estabelecimento de um 
sistema comunitário de concessões de 
pesca e, eventualmente, a criação de um 
mercado único.

Or. es

Alteração 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Durante o período de vigência do 
presente regulamento, proceder-se-á ao 
estudo e à definição de um sistema de 
direitos de pesca no âmbito da UE, 
abandonando o atual sistema de direitos 
de âmbito estatal, para a sua inclusão nos 
futuros textos reguladores da Política 
Comum das Pescas.

Or. es

Alteração 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sendo ou não transferíveis, as 
concessões de pesca representam um 
direito de pesca temporário em 
conformidade com os requisitos e as 
condições definidos por cada Estado-
Membro e não constituem um direito de 
propriedade. Um Estado-Membro pode 
revogar as concessões de pesca do titular 
se os seus requisitos não forem 
respeitados.

Or. en

Justificação

As concessões de pesca são um bem público, devendo um Estado-Membro poder revogá-las 
se o titular de uma concessão de pesca não respeitar os requisitos enunciados no 
Regulamento relativo à Política Comum das Pescas.

Alteração 1991
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 31 de dezembro de 2012, 
Comissão deve apresentar ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu um relatório 
sobre os sistemas de direitos transferíveis 
estabelecidos por cada Estado-Membro e 
a sua contribuição para os objetivos da 
Política Comum das Pescas, em especial 
para a criação de um mercado único.

Or. es
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Alteração 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Ao determinar os requisitos 
aplicáveis à emissão de concessões de 
pesca, sejam estas transferíveis ou não, os 
Estados-Membros esforçam-se por evitar 
uma concentração excessiva da respetiva 
titularidade e podem: 
(a) limitar a proporção das concessões de 
pesca a atribuir a qualquer titular;
(b) limitar o número de concessões que 
podem ser registadas num único navio;
(c) limitar ou proibir a transferência de 
concessões entre segmentos específicos da 
frota de pesca;
d) limitar ou proibir a transferência de 
concessões entre zonas geográficas 
definidas, a fim de proteger as 
comunidades costeiras;
(e) tomar medidas tendentes a assegurar 
que os titulares tenham um interesse 
direto e de longo prazo na pescaria;
(f) reservar uma proporção das 
possibilidades de pesca à repartição pelos 
novos participantes.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deveriam poder criar salvaguardas para evitar a concentração de 
concessões de pesca apenas nas mãos de alguns atores.

Alteração 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 3-C (novo)



AM\905830PT.doc 173/178 PE491.361v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros velam por que 
todas as informações relativas aos 
requisitos, à atribuição e à titularidade de 
concessões de pesca sejam 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Antes da atribuição de concessões de 
pesca, transferíveis ou não, os Estados-
Membros publicam uma declaração em 
que expõem o modo de pôr termo às 
concessões e de as reatribuir.

Or. en

Justificação

As concessões de pesca são um bem público, devendo um Estado-Membro poder revogá-las 
se o titular de uma concessão de pesca não respeitar os requisitos enunciados no 
Regulamento relativo à Política Comum das Pescas. A fim de garantir essa possibilidade, os 
Estados-Membros deveriam indicar o seu modo de revogação e de reatribuição das 
concessões de pesca.

Alteração 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 1996
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 1997
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1998
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.° Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. it
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Alteração 1999
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 2001
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.° Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

individuais
1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 2002
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.

Suprimido

Or. it

Alteração 2003
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte, a titulares de possibilidades de 
pesca individuais. O período de locação 
não deve exceder a duração da concessão 
de pesca.
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Alteração 2004
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros.
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