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Alteração 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

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.

2. Os Estados-Membros autorizam a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros Estados-
Membros.

Or. es

Alteração 2006
Antolín Sánchez Presedo

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.

2. Um Estado-Membro autoriza a locação 
de possibilidades de pesca individuais a, e 
a partir de, outros Estados-Membros.

Or. es

Alteração 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para uma utilização racional das 
possibilidades de pesca de cada 
Estado-Membro, deve ser tida em conta a 
existência de agrupamentos de produtores 
transnacionais.
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Or. es

Alteração 2008
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Podem constituir-se agrupamentos 
de produtores transnacionais para 
fomentar o melhor uso possível das 
possibilidades de pesca de cada 
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 2009
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. São permitidos agrupamentos de 
produtores de um ou de vários 
Estados-Membros para uma utilização 
racional das possibilidades de pesca.

Or. es

Alteração2010
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 33
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º suprimido
Atribuição de possibilidades de pesca não 

sujeita a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 
16.º e não estejam sujeitas a um sistema 
de concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. fr

Alteração 2011
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Atribuição de possibilidades de pesca não 

sujeitas a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 
16.º e não estejam sujeitas a um sistema 
de concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. en
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Alteração 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Atribuição de possibilidades de pesca não 

sujeitas a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 
16.º e não estejam sujeitas a um sistema 
de concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. en

Alteração 2013
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – título

Texto da Comissão Alteração

Atribuição de possibilidades de pesca não 
sujeitas a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis

Atribuição de possibilidades de pesca

Or. pt

Alteração 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 
16.º e não estejam sujeitas a um sistema 
de concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Suprimido

Or. es

Alteração 2015
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º
e não estejam sujeitas a um sistema de 
concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º. 
O Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. fr

Alteração 2016
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º 
e não estejam sujeitas a um sistema de 
concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º 
e não estejam sujeitas a um sistema de 
concessões de pesca transferíveis, com 
base em critérios objetivos e 
transparentes, em conformidade com os 
critérios definidos no artigo 28.º, n.º 2, os 
quais serão disponibilizados ao público. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. en

Alteração 2017
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º
e não estejam sujeitas a um sistema de 
concessões de pesca transferíveis. O 
Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º. 
O Estado-Membro informa a Comissão do 
método de atribuição.

Or. pt

Alteração 2018
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Na repartição das possibilidades de 
pesca individuais, um Estado-Membro dá 
acesso prioritário aos navios de pesca que 
cumpram critérios transparentes e 
objetivos. Os critérios transparentes são 
definidos pelo Conselho e o Parlamento e 
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 
sobre o ecossistema marinho;
(b) A posse de um bom registo em matéria 
de cumprimento das normas da política 
comum das pescas e das exigências 
ambientais da UE e de respeito dos limites 
de capturas e/ou do esforço de pesca 
definidos pela consultoria científica;
(c) Garantia de um emprego acrescido e 
de boa qualidade, desde que isso não 
tenha efeitos negativos no ambiente;
(d) A utilização de navios e métodos de 
pesca com baixas emissões de combustível 
e eficientes em termos energéticos; e 
ainda
(e) A utilização da vigilância por vídeo ou 
dum equipamento de controlo eletrónico 
equivalente;
(f) condições de trabalho que cumprem as 
normas internacionais relevantes, 
nomeadamente a convenção da OIT de 
2007 sobre o Trabalho na Pesca;
(f) A notificação da produção durante, 
pelo menos, os três anos anteriores.

Or. en

Alteração 2019
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. São autorizados os intercâmbios das 
possibilidades de pesca a que se refere o 
número anterior entre Estados-Membros 
que não tenham uma frota 
suficientemente grande para explorar as 
suas possibilidades de pesca e os que não 
tenham possibilidades de pesca suficientes 
para a sua frota.

Or. es

Alteração 2020
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo  33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Normas provisórias específicas 
aplicáveis ao Mar Mediterrâneo; 
introdução de um sistema de direitos de 
utilização territorial para a pesca (TURF)
 Até 31 de dezembro de 2014, será criado 
ou designado um órgão científico para 
prestar aconselhamento científico em 
matéria de pescarias mediterrânicas, por 
analogia com o CIEM, a fim de reforçar a 
observância dos objetivos do presente 
regulamento por parte das autoridades da 
União e dos Estados-Membros.
Este órgão terá em conta os pareceres de 
todas as organizações envolvidas, 
nomeadamente as que representam o 
setor da pesca, a comunidade científica, 
os governos e a sociedade civil.

Or. el
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Alteração 2021
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Assim que tiverem sido esgotadas 
todas as possibilidades de pesca atribuídas 
a uma unidade populacional específica, a 
nível nacional e/ou da UE, têm de cessar 
todas as atividades de pesca que incluam 
capturas, quer sejam ou não intencionais.

Or. en

Alteração 2022
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Revisão do sistema de concessões de pesca 

transferíveis
Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão avalia 
o funcionamento do sistema de 
concessões de pesca transferíveis a que se 
referem os artigos 27.º a 33.º do presente 
regulamento e procede, se for caso disso, 
às modificações necessárias, prevendo, 
inclusivamente, a possibilidade de 
estabelecimento de um sistema 
comunitário único de concessões de pesca 
transferíveis.

Or. es
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Justificação

Convém prever medidas que permitam avaliar e, se necessário, rever o funcionamento do 
sistema.

Alteração 2023
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Atribuição de um sistema de concessões

Caso um Estado-Membro decida 
introduzir um sistema de concessões em 
consonância com o princípio de 
conservação dos recursos, este sistema: 
– deve ser uma concessão ou direito de 
utilização territorial;
– deve ter um caráter facultativo;
– não deve ser transferível;
– deve ser gerido pelo Estado, que deverá 
estabelecer as redes de segurança social 
oportunas para compensar os efeitos para 
o emprego da introdução de um sistema 
de concessões;
– deve facultar acesso prioritário a 
quantos pesquem de forma social e 
ambientalmente responsável;
– prever medidas de salvaguarda claras 
para a pequena pesca costeira e artesanal, 
tomando como ponto de partida uma 
definição comum de pequena pesca;
– não deve ser o único meio proposto para 
reduzir a sobrecapacidade, mas deve ser 
acompanhado por outras ações com o 
mesmo objetivo;
– deve ter em conta a dificuldade de 
aplicação nos mares em que o sistema de 
quotas é praticamente inexistente;
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– deve ter em conta o princípio da 
concorrência partilhada aquando da 
aplicação do sistema de concessões, na 
medida em que se trata de uma 
distribuição económica das oportunidades 
de pesca e da frota de pesca europeia;

Or. it

Alteração 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-B
Introdução de um sistema de direitos de 

utilização territorial para a pesca (TURF)
1. Até 31 de dezembro de 2014, será 
criado ou designado um órgão científico, 
por analogia com o CIEM, a fim de 
prestar aconselhamento científico com 
vista a reforçar a observância dos 
objetivos do presente regulamento pelas 
autoridades da União e dos Estados-
Membros.
2. Até... [dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento], os 
Estados-Membros identificam, designam 
e cartografam todas as zonas de pesca 
protegidas, tal como definidas no artigo 
2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
1967/2006 do Conselho, que incluam mas 
não se circunscrevam: a habitats 
protegidos na aceção do artigo 4.º desse 
regulamento, a zonas de pesca 
comunitárias protegidas nos termos do 
artigo 6.º e a zonas de pesca nacionais 
protegidas nos termos do artigo 7.º desse 
regulamento, bem como às zonas de 
recuperação de unidades populacionais 
de peixe nos termos do artigo 7.º-A do 
presente regulamento. Os Estados-
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Membros devem igualmente identificar, 
nas suas águas territoriais, os habitats 
essenciais para peixes e áreas sensíveis 
que contêm pradarias submarinas de 
ervas daninhas, habitats coralígenos e 
fundos de mäerl.
3. Até… [três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento], todas as 
zonas protegidas identificadas nos termos 
do n.º 2 são encerradas a todas as 
atividades de pesca por um período 
mínimo de cinco anos, para permitir a 
reconstituição das unidades 
populacionais, a menos que o organismo 
científico referido no n.º 1 determine, por 
meio de avaliações científicas das 
pescarias, que as unidades populacionais 
não estão sujeitas a sobre-exploração e 
que as atividades de pesca podem ser 
levadas a cabo sem comprometer a 
realização dos objetivos do artigo 2.º e 
sem pôr em risco os habitats e espécies 
protegidos no seio de uma determinada 
zona de pesca protegida. As atividades de 
pesca apenas podem recomeçar após a 
criação de outra zona ou de outras zonas 
com as mesmas dimensões em que todas 
as atividades de pesca sejam proibidas.
4. Caso não implementem um sistema de 
concessões de pesca, os Estados-Membros 
devem instituir um sistema de direitos de 
utilização territorial para a pesca 
(TURF). Nesse caso, os Estados-Membros 
delimitam as zonas das suas águas 
territoriais em que os seus navios de pesca 
operam e determinam quais os navios 
autorizados a pescar no interior de cada 
zona. Na delimitação das suas pescarias, 
os Estados-Membros delimitam a 
extensão espacial da pescaria no seu 
conjunto e a localização de todas as zonas 
protegidas de pesca e procuram conservar 
as vantagens do efeito de alastramento 
das zonas de pesca protegidas para os 
titulares elegíveis.
5. Uma parte não transferível dos direitos 
de utilização territorial para a pesca, 
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expressa em direitos de utilizador 
delimitados no plano espacial, limites 
individuais às capturas ou limites 
individuais ao esforço, ou qualquer 
combinação destes elementos, é atribuída 
a cada titular elegível de direitos de 
utilização territorial para a pesca, em 
conformidade com as condições de 
elegibilidade e outros critérios 
estabelecidos nos termos dos artigos 27.º, 
28.º e 28.º-A.
6. A mortalidade por pesca circunscreve-
se a níveis que respondem aos objetivos do 
artigo 2.º, e a União envida esforços para 
cooperar com países terceiros na 
definição de limites à exploração das 
unidades populacionais partilhadas com 
esses países terceiros, em conformidade 
com os seguintes princípios:
(a) são obtidos pareceres científicos das 
melhores fontes disponíveis sobre os 
níveis apropriados de mortalidade por 
pesca no Mar Mediterrâneo;
(b) nas pescarias em que os dados sejam 
limitados, os níveis de mortalidade por 
pesca são estabelecidos com a ajuda de 
métodos de avaliação e regras 
apropriadas de controlo da exploração 
para gerir as pescarias relativamente às 
quais os dados sejam insuficientes, com 
base nos métodos enunciados nos pontos 
3.1 e 3.2 da parte B do anexo da Decisão 
2010/477/UE relativa aos critérios e às 
normas metodológicas de avaliação do 
bom estado ambiental das águas 
marinhas, e, até 31 de julho de 2014, é 
elaborado um plano para melhorar a 
qualidade dos dados, constituindo um 
elemento prioritário dos planos 
plurianuais aplicáveis;
(c) até 31 de dezembro de 2014, os 
Estados-Membros adotam medidas com 
vista a alargar a recolha de dados, em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006, às 
capturas de todas as espécies provenientes 
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de todos os navios de pesca, incluindo a 
pesca recreativa;
(d) os Estados-Membros podem 
estabelecer e aplicar medidas de proteção 
suplementares (incluindo a exclusão da 
pesca recreativa ou restrições em relação 
à quantidade, tipo de artes, zonas 
espaciais ou calendário de pesca) que 
permitam melhorar a abundância ou a 
rentabilidade das suas pescarias.
7. Importa estabelecer e aplicar medidas 
de responsabilização para assegurar que 
os titulares elegíveis para efeitos de TURF 
não ultrapassem os limites que lhes foram 
impostos em termos de capturas, zonas 
e/ou esforço. As autoridades dos Estados-
Membros criam mecanismos para velar 
por que todas as capturas sejam 
registadas numa base quotidiana e por 
que os dados a nível da pescaria sejam 
colocados à disposição para garantir o 
cumprimento e para fins de gestão e de 
avaliação científica.
8. A instituição e a aplicação dos TURF 
beneficiam de um apoio financeiro da 
União. A União também toma medidas 
para reduzir as eventuais consequências 
sociais e económicas negativas da criação 
de TURF.
9. É conferido à Comissão poder para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 55.º, nomeadamente no que se 
refere às medidas adotadas por defeito 
relativas aos n.ºs 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do 
presente artigo, caso um Estado-Membro 
não cumpra as obrigações previstas nestes 
números.

Or. it

Alteração 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo -34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Medição da capacidade de pesca

1. As frotas de pesca dos Estados-
Membros são medidas em termos da sua 
capacidade de captura de peixe. Para este 
fim, até 30 de junho de 2013 a Comissão 
apresenta uma proposta ao PE e ao 
Conselho com vista à alteração do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/1986 para 
definir capacidade de acordo com as 
características seguintes:
a) Comprimento de fora-a-fora
b) Boca
c) Arqueação bruta
d) Potência do motor
e) Tipo de arte
f) Dimensão das artes (incluindo o 
número de unidades utilizadas)
g) Quaisquer outras características 
mensuráveis que afetem a capacidade de 
captura de peixe do navio.
2. Até dezembro de 2013, os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
dados diferenciados sobre as suas frotas, 
de acordo com as características dos 
navios referidas no n.º 1. O 
incumprimento desta disposição implicará 
a suspensão das respetivas possibilidades 
de pesca.
3. Até 30 de junho de 2014, a Comissão 
publica um inventário pormenorizado da 
capacidade das atuais frotas de pesca de 
cada Estado-Membro. A Comissão baseia 
este documento nas informações 
fornecidas pelos Estados-Membros e em 
quaisquer outras informações à sua 
disposição, incluindo nomeadamente os 
institutos científicos, as organizações 
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regionais de gestão das pescas e outros. O 
inventário será a base em que assentará a 
revisão dos limites máximos da 
capacidade de pesca de cada 
Estado-Membro no anexo II.
4. Até 30 de junho de 2014, os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma avaliação da capacidade adequada 
de cada segmento das frotas que arvoram 
o seu pavilhão, tendo em conta os 
recursos à sua disposição.
5. A Comissão verificará as avaliações 
apresentadas pelos Estados-Membros 
antes da respetiva aprovação.

Or. en

Alteração 2026
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros instituem, sempre 
que necessário, medidas de ajustamento da 
capacidade de pesca das suas frotas, por 
forma a obter um equilíbrio efetivo entre 
tal capacidade e as suas possibilidades de 
pesca.

Or. fr

Alteração 2027
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem 
medidas de ajustamento da capacidade de 
pesca das suas frotas, por forma a obter 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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um equilíbrio efetivo entre tal capacidade 
e as suas possibilidades de pesca.

Or. fr

Alteração 2028
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Independentemente da eventual 
instauração de um sistema de concessões 
de pesca transferíveis, os Estados-
Membros instituem medidas de 
ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas - entre as quais, a supressão 
dos subsídios que promovem a 
sobrecapacidade -, por forma a obter um 
equilíbrio estável e duradouro entre tal 
capacidade e as suas possibilidades de 
pesca, e apresentam à Comissão um 
relatório sobre os esforços por si 
despendidos para alcançar um equilíbrio 
entre a sua capacidade e as suas 
possibilidades de pesca, informação essa 
que será tornada pública.

Or. en

Alteração 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 

1. No prazo de quatro anos após a adoção 
do presente regulamento, os 
Estados-Membros instituem medidas de 
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efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre a sua capacidade e as suas 
possibilidades de pesca, em conformidade 
com os objetivos gerais definidos no 
artigo 2.º.

Or. en

Justificação

Uma das principais causas da sobrepesca é a desproporção entre a capacidade de pesca e os 
recursos disponíveis. No prazo de 4 anos após a adoção do presente regulamento, os 
Estados-Membros deverão instituir medidas de ajustamento da capacidade e das 
possibilidades de pesca.

Alteração 2030
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros instituem, se for 
caso disso e sempre que necessário,
medidas de ajustamento da capacidade de 
pesca das suas frotas, por forma a obter um 
equilíbrio efetivo entre tal capacidade e as 
suas possibilidades de pesca.

Or. en

Alteração 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 

1. Até 31 de dezembro de 2014, os 
Estados-Membros adotam um programa 
pormenorizado para quaisquer 
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efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

ajustamentos necessários da capacidade 
de pesca das suas frotas em termos de 
número e de características dos navios, 
por forma a obter um equilíbrio efetivo 
entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca. Esses 
ajustamentos deverão estar concluídos em 
31 de dezembro de 2015.

Or. en

Alteração 2032
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros contam com apoio 
suficiente da União Europeia para aplicar
medidas de ajustamento da capacidade de 
pesca das suas frotas, por forma a obter um 
equilíbrio efetivo entre tal capacidade e as 
suas possibilidades de pesca.

Or. es

Alteração 2033
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros podem instituir
medidas de ajustamento da capacidade de 
pesca das suas frotas, por forma a obter um 
equilíbrio efetivo entre tal capacidade e as 
suas possibilidades de pesca e, deste modo, 
realizar o objetivo de uma pesca mais 
sustentável e mais rentável.

Or. es
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Alteração 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca. Estas medidas 
baseiam-se em dados científicos e visam 
preservar o ecossistema marinho e a 
prosperidade do setor. 

Or. el

Alteração 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca.

1. Os Estados-Membros instituem medidas 
de ajustamento da capacidade de pesca das 
suas frotas, por forma a obter um equilíbrio 
efetivo entre tal capacidade e as suas 
possibilidades de pesca. O Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
mantém os instrumentos financeiros 
destinados à cessação definitiva das 
atividades de pesca, com o objetivo de 
realizar este objetivo.

Or. es

Alteração 2036
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem que se aumente o esforço de 
pesca, atendendo às suas características, 
as frotas das regiões ultraperiféricas, de 
acordo com o artigo 349.° do TFUE, 
podem manter os apoios específicos para 
a sua modernização, com o objetivo de 
melhorar a segurança e as condições 
operacionais da sua atividade.

Or. pt

Alteração 2037
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As medidas de adaptação da 
capacidade são de natureza diversa, não 
podendo ser circunscritas à redução do 
número de navios de uma frota.

Or. fr

Alteração 2038
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um Estado-Membro exceder as 
suas capturas admissíveis numa pescaria 
em 10% ou mais durante dois anos 
consecutivos, considera-se que a pescaria 
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em causa detém uma capacidade de pesca 
excessiva e os Estados-Membros adotam 
planos de redução de capacidade nos 
termos do artigo 34.º, n.º 1, alínea b) 
(nova) no prazo de um ano e tornam 
transferíveis as concessões de pesca nessa 
pescaria no prazo de um ano, 
independentemente de o período 
transitório previsto no artigo 31.º, n.º 1, 
ter expirado.

Or. en

Justificação

A presente alteração é uma versão melhorada da alteração 182 do relator. A sobrepesca 
constante deve dar azo, não só a CPT como a planos de redução das capacidades.

Alteração 2039
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de pôr em prática o objetivo 
especificado no n.º 1, os 
Estados-Membros realizam avaliações de 
capacidade até...* e transmitem os 
resultados à Comissão. As avaliações de 
capacidade devem incluir uma análise da 
capacidade total da frota por pescaria e 
segmento da frota no momento da 
avaliação e o respetivo impacto nas 
unidades populacionais e no ecossistema 
marinho mais vasto. As avaliações são 
efetuadas de acordo com as diretrizes da 
Comissão destinadas a melhorar a análise 
do equilíbrio entre a capacidade de pesca 
e as possibilidades de pesca1. Se a 
avaliação mostrar uma discrepância entre 
a capacidade e as possibilidades de pesca 
nacional, o Estado-Membro em causa 
comunica à Comissão, no prazo de um 
ano, as medidas que aplicará para reduzir 
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a capacidade de pesca.

* JO Inserir a data de seis meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. 1 DG Mare, 2008. Diretrizes 
destinadas a melhorar a análise do 
equilíbrio entre a capacidade de pesca e 
as possibilidades de pesca. A utilização de 
indicadores para efeitos de apresentação 
de relatórios nos termos do artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do 
Conselho, de março de 2008.

Or. en

Justificação

Baseado na alteração 179 do relator. Como os Estados-Membros podem obter uma isenção 
da transferibilidade se cumprirem as obrigações previstas no artigo 34.º, é importante que 
este artigo seja o mais rigoroso possível. Em caso de discrepância entre a capacidade e as 
possibilidades de pesca nacional, a avaliação da capacidade deve conduzir a uma aplicação 
de medidas pelo Estado-Membro em causa.

Alteração 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de pôr em prática o objetivo 
especificado no n.º 1, os 
Estados-Membros realizam avaliações de 
capacidade no prazo de um ano após a 
entrada em vigor do Regulamento e 
transmitem os resultados à Comissão. As 
avaliações de capacidade devem incluir 
uma análise da capacidade total da frota 
por pescaria e segmento da frota no 
momento da avaliação e o respetivo 
impacto nas unidades populacionais e no 
ecossistema marinho mais vasto. As 
avaliações são efetuadas de acordo com 
as diretrizes da Comissão destinadas a 
melhorar a análise do equilíbrio entre a 
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capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca1. Se a avaliação mostrar uma 
discrepância entre a capacidade e as 
possibilidades de pesca nacional, o 
Estado-Membro em causa comunica à 
Comissão, no prazo de um ano, as 
medidas que aplicará para reduzir a 
capacidade de pesca.
Se essa comunicação não for fornecida, 
ou não conter ações específicas de 
redução da capacidade como exigido, o 
Estado-Membro não será elegível para 
quaisquer fundos da União destinados a 
atividades de pesca.

Or. en

Justificação

É crucial que os Estados-Membros avaliem o seu nível de capacidade de pesca em função dos 
recursos disponíveis. Pese embora a obrigação de notificação da Comissão, muitos Estados-
Membros não a cumpriram, tendo, portanto, contribuído para o problema da sobrepesca nas 
águas da UE. Os Estados-Membros que não respeitem a obrigação de avaliar a sua 
capacidade não devem ser elegíveis para receber fundos da UE destinados a atividades de 
pesca.

Alteração 2041
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As medidas de adaptação da 
capacidade são de natureza diversa, não 
podendo ser circunscritas à redução do 
número de navios de uma frota.

Or. fr

Alteração 2042
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de pôr em prática o objetivo 
especificado no n.º 1, os 
Estados-Membros realizam avaliações de 
capacidade até...* e transmitem os 
resultados à Comissão. As avaliações de 
capacidade devem incluir uma análise da 
capacidade total da frota por pescaria e 
segmento da frota no momento da 
avaliação e o respetivo impacto nas 
unidades populacionais e no ecossistema 
marinho mais vasto. As avaliações são 
efetuadas de acordo com as diretrizes da 
Comissão destinadas a melhorar a análise 
do equilíbrio entre a capacidade de pesca 
e as possibilidades de pesca. A Comissão 
deve zelar por que essas avaliações sejam 
alvo de uma abordagem comum em todos 
os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 2043
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para o efeito e durante um período 
de cinco anos, é necessário ter em conta 
as ajudas técnicas e financeiras 
destinadas à cessação definitiva das 
atividades de pesca, ao desmantelamento 
e à adaptação da capacidade da frota às 
medidas previstas nos títulos III e IV do
presente regulamento. É igualmente 
necessário manter ou criar ajudas que 
contribuam para a proteção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores do setor, a 
garantia da segurança dos navios e da 
eficiência energética ou a introdução de 
inovações que melhorem a produtividade 
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sem aumentar a capacidade de pesca.

Or. es

Alteração 2044
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os conceitos de capacidade cobrem 
dois tipos de capacidades distintas, tal 
como definidas no artigo 5 º do presente 
regulamento:
a) «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) 
correspondente apenas às áreas utilizadas 
para a pesca e a armazenagem e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;
b) «capacidade de vida» : os espaços a 
bordo exclusivamente destinados à vida e 
ao repouso da tripulação;

Or. fr

Alteração 2045
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Parte 5 – artigo 34 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Não obstante o disposto no artigo 
11.º, os Estados-Membros adotam planos 
de redução de capacidade até...* para 
cada pescaria no âmbito da qual não 
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exista um equilíbrio efetivo entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca disponíveis. Os planos de redução 
da capacidade devem suscitar um 
ajustamento da capacidade de pesca às 
possibilidades de pesca disponíveis no 
prazo de um ano após a data da respetiva 
entrada em vigor.

Or. en

Justificação

Versão melhorada da alteração 180 do relator. Os planos de redução de capacidade carecem 
de objetivos e prazos claros.

Alteração 2046
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não é autorizada nenhuma saída da frota 
que beneficie de ajuda pública concedida 
no âmbito do Fundo Europeu das Pescas 
para o período de programação 2007-
2013, exceto se for antecedida da retirada 
da licença de pesca e das autorizações de 
pesca.

2. Não é autorizada nenhuma saída da frota 
que beneficie de ajuda pública, exceto se 
for antecedida da retirada da licença de 
pesca e das autorizações de pesca e se 
ocorrer nas pescarias orientadas para 
unidades populacionais de espécies 
exploradas cujos níveis não são capazes 
de produzir o seu rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não é autorizada nenhuma saída da 2. Não é autorizada nenhuma saída, exceto 
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frota que beneficie de ajuda pública 
concedida no âmbito do Fundo Europeu 
das Pescas para o período de 
programação 2007-2013, exceto se for 
antecedida da retirada da licença de pesca e 
das autorizações de pesca.

se for antecedida da retirada da licença de 
pesca e das autorizações de pesca.

Or. en

Justificação

O erário público não deve ser utilizado para desmantelamentos. Há poucas provas de que 
isso tenha resultado no passado, mas, em contrapartida, muitas em como representou um 
fraco investimento para os contribuintes, não tendo levado a uma redução das capacidades.

Alteração 2048
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A capacidade de pesca correspondente 
aos navios de pesca retirados com ajuda 
pública não pode ser substituída.

suprimido

Or. fr

Justificação

Desde que sejam cumpridos os limites máximos fixados no anexo II, não é necessário 
introduzir medidas adicionais.

Alteração 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A capacidade de pesca correspondente 
aos navios de pesca retirados com ajuda 
pública não pode ser substituída.

3. A capacidade de pesca correspondente 
aos navios de pesca retirados não pode ser 
substituída.
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Or. en

Justificação

O erário público não deve ser utilizado para desmantelamentos. Há poucas provas de que 
isso tenha resultado no passado, mas, em contrapartida, muitas em como representou um 
fraco investimento para os contribuintes, não tendo levado a uma redução das capacidades.
A capacidade deve igualmente ser mantida a níveis que garantam um limite máximo eficaz.

Alteração 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que, a 
partir de 1 de janeiro de 2013, a 
capacidade de pesca das suas frotas não 
excede em nenhum momento os limites 
máximos da capacidade estabelecidos em 
conformidade com o artigo 35.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta definição de capacidade de pesca já não é adequada. A nova definição, contida na 
alteração ao artigo 5.º, n.º 1, contempla o número de navios, em vez da arqueação bruta e 
dos quilowatts.

Alteração 2051
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que, a 
partir de 1 de janeiro de 2013, a 
capacidade de pesca das suas frotas não 
excede em nenhum momento os limites 
máximos da capacidade estabelecidos em 

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
capacidade de pesca das suas frotas não 
excede em nenhum momento os limites 
máximos da capacidade estabelecidos em 
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conformidade com o artigo 35.º. conformidade com o artigo 35.º.

Or. en

Alteração 2052
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que, a 
partir de 1 de janeiro de 2013, a capacidade 
de pesca das suas frotas não excede em 
nenhum momento os limites máximos da 
capacidade estabelecidos em conformidade 
com o artigo 35.º.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de janeiro de 2013, a 
capacidade de pesca das suas frotas é 
adaptada aos limites máximos da 
capacidade estabelecidos em conformidade 
com o artigo 35.º.

Or. pt

Alteração 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que, a 
partir de 1 de janeiro de 2013, a 
capacidade de pesca das suas frotas não 
excede em nenhum momento os limites 
máximos da capacidade estabelecidos em 
conformidade com o artigo 35.º.

4. Os Estados-Membros asseguram que, a 
partir de 1 janeiro 2015, a capacidade de 
pesca das suas frotas não excede em 
nenhum momento os limites máximos da 
capacidade estabelecidos em conformidade 
com o artigo 35.º.

Or. es

Alteração 2054
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 2055
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre as medidas que tomaram 
para obter um equilíbrio estável e 
duradouro entre a capacidade e as 
possibilidades de pesca e tornam pública 
esta informação.

Or. en

Alteração 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A não adaptação, pelos 
Estados-Membros, das suas frotas até à 
data especificada no n.º1 levará à 
suspensão das possibilidades de pesca dos 
segmentos de frota em causa.

Or. en
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Alteração 2057
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Se um Estado-Membro não 
concretizar os resultados pretendidos 
pelas medidas estabelecidas em 
conformidade com o presente artigo, isto 
provocará a interrupção ou suspensão da 
assistência financeira da UE a estes 
Estados-Membros ao abrigo da PCP.

Or. en

Alteração 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, no que 
diz respeito ao recálculo dos limites 
máximos da capacidade de pesca a que se 
refere o n.º 3 do artigo 33.º-A.

Or. en

Alteração 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-C. Será exigido um certificado de motor 
válido aos navios da União, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho, para poderem 
obter uma licença ou autorização de 
pesca.

Or. en

Alteração 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão da capacidade de pesca Gestão da capacidade de pesca e da 
sobrecapacidade estrutural de pesca

Or. en

Justificação

O conceito de capacidade de pesca e de limites máximos de capacidade de pesca, conquanto 
ainda válido, nortear-se-á, no futuro, pelo conceito de sobrecapacidade estrutural de pesca, 
que inclui o número de navios, os critérios económicos e os recursos disponíveis aquando da 
definição desses limites máximos.

Alteração 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão da capacidade de pesca Regime de entrada/saída

Or. en
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Alteração 2062
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca fixados no anexo II.

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são estritamente sujeitas aos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
no anexo II.

Or. fr

Justificação

Os limites de capacidade são instrumentos necessários para a gestão da capacidade de 
pesca, devendo ser respeitados pelos Estados-Membros.

Alteração 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca fixados no anexo II.

1. A capacidade da frota de cada Estado-
Membro é repartida pelas bacias 
marítimas onde cada segmento da frota 
opera, o que implica, nomeadamente, 
uma repartição específica para os navios 
que operam nas regiões ultraperiféricas e 
para os navios que operam 
exclusivamente fora das águas 
comunitárias.

Or. fr

Alteração 2064
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são sujeitas aos limites máximos da
capacidade de pesca fixados no anexo II.

1. Cada Estado-Membro procura 
assegurar que a sua capacidade de pesca 
seja efetivamente ajustada às suas 
possibilidades de pesca.

Or. en

Alteração 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca fixados no anexo II.

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são sujeitas aos limites máximos da 
capacidade de pesca em vigor fixados no 
anexo II.

Or. en

Justificação

Já existe um mecanismo para lidar com os limites máximos de capacidade de pesca com base 
na arqueação bruta e nos quilowatts, o qual deve ser respeitado como ponto de partida.
Futuramente, os novos níveis deverão ser estabelecidos com base na nova definição de 
capacidade e sobrecapacidade estrutural.

Alteração 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As frotas de todos os Estados-Membros 
são sujeitas aos limites máximos da 

1. Os Estados-Membros gerem as entradas 
na frota e as saídas da frota de modo a 
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capacidade de pesca fixados no anexo II. que a entrada de novas capacidades na 
frota sem ajuda pública seja compensada 
pela retirada prévia, sem ajuda pública, 
de, pelo menos, uma capacidade 
equivalente.

Or. en

Alteração 2067
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros gerem as 
entradas na frota e as saídas da frota de 
modo a que a entrada de novas 
capacidades na frota seja compensada 
pela retirada prévia, sem ajuda pública, 
de pelo menos uma capacidade 
equivalente;

Or. de

Justificação

Esta alteração baseia-se no artigo 13.º, n.º 1, do regulamento de base.

Alteração 2068
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 

suprimido
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os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Or. fr

Justificação

Esta supressão está associada à supressão dos artigos 27.º a 33.º; se as concessões de pesca 
transferíveis forem suprimidas, os números 2 e 3 do artigo 35.º deixam de ter sentido.

Alteração 2069
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 2070
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 2072
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Suprimido

Or. pt

Alteração 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos a 
um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em conformidade 
com o artigo 27.º sejam excluídos da 
aplicação dos limites máximos da 
capacidade de pesca fixados em 
conformidade com o n.º 1. Nesse caso, os 
limites máximos da capacidade de pesca 
são recalculados por forma a terem em 
conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos, 
ou não, a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de pesca 
são recalculados por forma a terem em 
conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.

Or. es
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Alteração 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros ficam sujeitos, 
além dos limites máximos de capacidade 
de pesca em vigor, como estabelecido no 
n.º 1, a novos níveis de capacidade de 
pesca com base em novas definições de 
capacidade de pesca e de sobrecapacidade 
estrutural de pesca.

Or. en

Justificação

O atual sistema de limites máximos de capacidade de pesca não será adequado face às novas 
definições de capacidade de pesca e sobrecapacidade estrutural de pesca. A curto prazo, o 
atual sistema será respeitado, mas, no futuro, os critérios económicos e os recursos 
disponíveis ditarão os limites máximos de capacidade de pesca.

Alteração 2075
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

suprimido

Or. fr

Justificação

Esta supressão está associada à supressão dos artigos 27.º a 33.º; se as concessões de pesca 
transferíveis forem suprimidas, os números 2 e 3 do artigo 35.º deixam de ter sentido.
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Alteração 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os
n.ºs 1 e 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 2077
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

Suprimido

Or. es

Justificação

As medidas a que se refere este artigo são consideradas medidas essenciais, pelo que não 
devem cobertas por atos delegados.

Alteração 2078
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2080
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito ao recálculo 
dos limites máximos da capacidade de 

3. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito ao recálculo 
dos limites máximos da capacidade de 
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pesca a que se referem os n.ºs 1 e 2. pesca a que se refere o n.º 1. A Comissão 
propõe uma revisão do Anexo II até...* e 
pondera a fixação de limites máximos de 
capacidade para diferentes segmentos, por 
exemplo para navios que operem ao 
abrigo de acordos de pesca sustentável ou 
para navios que operem numa dada 
pescaria.

Or. en

Alteração 2081
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União 
que arvoram o seu pavilhão necessárias 
para efeitos da gestão das medidas 
estabelecidas pelo presente regulamento.

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre as características e as 
atividades de todos os setores de navios de 
pesca da União que arvoram o seu pavilhão 
necessárias para efeitos da gestão das 
medidas estabelecidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2082
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União 
que arvoram o seu pavilhão necessárias 
para efeitos da gestão das medidas 
estabelecidas pelo presente regulamento.

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre a propriedade, as 
características, as artes e as atividades dos 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão necessárias para efeitos da 
gestão das medidas estabelecidas pelo 
presente regulamento.
__________________
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1 JO: Inserir data correspondente a um 
ano após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. es

Alteração 2083
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União 
que arvoram o seu pavilhão necessárias 
para efeitos da gestão das medidas 
estabelecidas pelo presente regulamento.

1. Os Estados-Membros registam e 
publicam as informações sobre as 
características dos navios e das artes de 
pesca, a propriedade e as e as atividades 
de caráter temporal e espacial dos navios 
de pesca da União que arvoram o seu 
pavilhão necessárias para efeitos da gestão 
das medidas estabelecidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre as características e as 
atividades dos navios de pesca da União 
que arvoram o seu pavilhão necessárias 
para efeitos da gestão das medidas 
estabelecidas pelo presente regulamento.

1. Os Estados-Membros colaboram com as 
autoridades regionais e os CCR 
interessados, a fim de recolher todos os 
dados e registar as informações sobre as 
características e as atividades dos navios de 
pesca da União que arvoram o seu pavilhão 
necessárias para efeitos da gestão das 
medidas estabelecidas pelo presente 
regulamento.

Or. es
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Alteração 2085
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facultam à 
Comissão as informações referidas no n.º 
1.

2. Os Estados-Membros transmitem todos 
os anos à Comissão as informações 
referidas no n.º 1, juntamente com uma 
cópia dos seus ficheiros de frota 
atualizados.

Or. fr

Justificação

Os limites de capacidade são instrumentos necessários para a gestão da capacidade de 
pesca. Os ficheiros de frota, que indicam o estado da frota de cada Estado-Membro, são 
necessários para uma avaliação correta da capacidade da União Europeia. Esses ficheiros 
de frota constituem, por conseguinte, uma ferramenta essencial para a análise da capacidade 
da frota europeia, devendo os Estados-Membros atualizá-los e transmiti-los à Comissão 
Europeia.

Alteração 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facultam à 
Comissão as informações referidas no n.º 
1.

2. Os Estados-Membros facultam à 
Comissão as informações referidas no n.º 
1, as quais são disponibilizadas ao 
público.

Or. en

Alteração 2087
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facultam à 
Comissão as informações referidas no n.º 
1.

2. Os Estados-Membros facultam à 
Comissão as informações referidas no n.º 
1, sempre que esta as solicite.

Or. pt

Alteração 2088
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão elabora um ficheiro da frota
de pesca da União do qual constem as 
informações por ela recebidas por força do 
n.º 2.

3. A Comissão elabora um ficheiro da frota 
de pesca da União do qual constem as 
informações por ela recebidas por força do 
n.º 2. O ficheiro da frota é claramente 
dividido em subsecções para cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 2089
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros. 
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à definição 
das informações referidas no n.º 1.

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros, 
do Parlamento e do Conselho. A 
Comissão deve ter poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, no que diz respeito à definição das 
informações referidas no n.º 1.



AM\905832PT.doc 49/173 PE491.362v01-00

PT

Or. fr

Alteração 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros. 
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à definição 
das informações referidas no n.º 1.

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros. 
O Conselho e o Parlamento Europeu 
podem conferir à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito à 
definição das informações referidas no 
n.º 1.

Or. es

Alteração 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros.
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à definição 
das informações referidas no n.º 1.

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros e 
do público. A Comissão deve ter poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, no que diz 
respeito à definição das informações 
referidas no n.º 1.

Or. en
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Alteração 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros.
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à definição 
das informações referidas no n.º 1.

4. As informações constantes do ficheiro 
da frota de pesca da União são colocadas à 
disposição de todos os Estados-Membros e 
do público. A Comissão deve ter poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, no que diz 
respeito à definição das informações 
referidas no n.º 1.

Or. en

Justificação

É necessário aumentar a transparência na gestão das pescas na UE. Os proprietários dos 
recursos de pesca não devem ser secretos.

Alteração 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. São do domínio público as seguintes 
informações:
(a) Nome do navio, número do navio no 
ficheiro comunitário dos navios de pesca 
e características físicas;
(b) licenças e autorizações detidas pelos 
navios;
(c) nome e endereço do armador.

Or. en

Alteração 2094
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Consulta do Comité Científico, Técnico e 

Económico das Pescas (CCTEP)
1. O CCTEP é consultado regularmente 
acerca de questões relacionadas com a 
conservação, a exploração e a gestão dos 
recursos biológicos marinhos, 
nomeadamente do ponto de vista 
biológico, económico, ambiental, social e 
técnico.
2. Ao apresentar propostas no âmbito do 
presente regulamento, a Comissão tem em 
conta o parecer do CCTEP.

Or. fr

Alteração 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte V-A (nova) – artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

PARTE V-A
CRITÉRIOS PARA A ATRIBUIÇÃO DO 

ACESSO AOS RECURSOS 
HALIÊUTICOS

Artigo 36.º-A
Critérios de acesso

Ao atribuir o acesso aos recursos 
haliêuticos, os Estados-Membros aplicam 
critérios transparentes, quantificáveis, 
justos e verificáveis e concedem acesso 
prioritário às práticas de pesca 
sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
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social. Os critérios têm em conta, 
nomeadamente:
- o impacto no ambiente marinho,
- a seletividade das artes ou práticas de 
pesca,
- o consumo energético e as emissões,
- o emprego criado,
- as condições de trabalho,
- a qualidade do produto,
- o contributo para a economia local,
- o historial de cumprimento do operador.
Será dada preferência à pesca para 
consumo humano.
De três em três anos, os Estados-Membros 
fazem uma avaliação do desempenho de 
todos os operadores cujos navios arvoram 
os seus pavilhões. Os dados de 
desempenho são incorporados numa base 
de dados acessível à Comissão, à Agência 
de Controlo e a países terceiros, mediante 
pedido.

Or. en

Alteração 2096
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. A conservação, a gestão e a exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos devem assentar nos melhores 
conhecimentos haliêuticos, ambientais, 
técnicos e socioeconómicos. Nesta 
perspetiva, os Estados-Membros recolhem 
dados biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
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incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

Or. fr

Alteração 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas e da aquicultura baseada 
nos ecossistemas, gerem-nos e facultam-
nos ao público, incluindo aos utilizadores 
finais de dados científicos e aos
organismos designados pela Comissão.
Tais dados permitem, em especial, avaliar:

Or. en

Alteração 2098
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. A União assegura, através do 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas, uma comparticipação 
financeira adequada e suficiente para a 
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aquisição destes dados. Os dados
permitem, em especial, avaliar:

Or. pt

Alteração 2099
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas e da aquicultura baseada 
nos ecossistemas, gerem-nos e 
facultam-nos aos utilizadores finais de 
dados científicos e ao público em geral, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

Or. es

Alteração 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas e da aquicultura baseada 
nos ecossistemas, gerem-nos e 
facultam-nos ao público e aos utilizadores 
finais de dados científicos, incluindo os 
organismos designados pela Comissão. 
Tais dados permitem, em especial, avaliar:

Or. es
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Alteração 2101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, e para uma avaliação dos 
recursos da pesca e da situação 
económica do setor. Os Estados-Membros 
gerem esses dados e facultam-nos aos 
utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

Or. el

Alteração 2102
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
e às partes interessadas, incluindo os 
organismos designados pela Comissão. 
Tais dados permitem, em especial, avaliar:

Or. pt
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Alteração 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. A conservação, a gestão e a exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marítimos devem assentar nos melhores 
conhecimentos haliêuticos, ambientais, 
técnicos e socioeconómicos. Nesta 
perspetiva, os Estados-Membros recolhem 
dados biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

Or. fr

Alteração 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem, com 
base em critérios ligados à regionalização,
dados biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos às 
administrações regionais e aos 
utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:
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Or. es

Alteração 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão, que deve colaborar de perto 
com as autoridades regionais e os CCR. 
Os dados são recolhidos anualmente e
permitem avaliar:

Or. es

Alteração 2106
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O estado dos recursos biológicos 
marinhos explorados;

(a) O estado dos recursos biológicos 
marinhos explorados, a fim de 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 
sustentável até 2020 e para alcançar e 
manter um bom estado ambiental no 
ambiente marinho da UE até 2020;
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Or. en

Alteração 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

(b) O nível da pesca, com uma clara 
distinção entre pesca industrial e não 
industrial, e o impacto das atividades de 
pesca nos recursos biológicos e 
ecossistemas marinhos; e

Or. en

Alteração 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos, em particular, 
em relação ao ponto de referência limite 
da taxa de mortalidade por pesca que 
gerará o rendimento máximo sustentável;
e

Or. en

Alteração 2109
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca e aquícolas extensivas 
– em particular, as industriais – nos 
recursos biológicos e ecossistemas 
marinhos; e

Or. es

Alteração 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

(b) O nível da pesca, os seus padrões 
temporais e espaciais e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos 
biológicos, nos ecossistemas marinhos e 
na consecução de um bom estado 
ambiental; e

Or. en

Alteração 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O nível da pesca e o impacto das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

(b) O nível da pesca e o impacto global das 
atividades de pesca nos recursos biológicos 
e ecossistemas marinhos; e

Or. el
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Alteração 2112
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desempenho socioeconómico dos 
setores das pescas, da aquicultura e da 
transformação dentro e fora das águas da 
União.

(c) O desempenho socioeconómico dos 
setores das pescas, da aquicultura 
extensiva e intensiva e da transformação 
dentro e fora das águas da União.

Or. es

Alteração 2113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As conclusões relativas à gestão da 
pesca e à escolha de instrumentos de 
gestão adequados para garantir a 
sustentabilidade da pesca.   

Or. el

Alteração 2114
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O impacto socioeconómico da 
aplicação das medidas.

Or. es
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Alteração 2115
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) A evolução concreta dos níveis de 
emprego e as suas repercussões no futuro.

Or. es

Alteração 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) O resultado da aplicação das ajudas 
à cessação definitiva das atividades de 
pesca e ao desmantelamento.

Or. es

Alteração 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros: 2. Os Estados-Membros e os organismos 
da UE:

Or. es
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Alteração 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Asseguram a exatidão e fiabilidade dos 
dados recolhidos;

(a) Asseguram a exatidão e fiabilidade dos 
dados recolhidos e ainda, que a sua 
recolha é feita de forma harmonizada em 
todos os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 2119
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Asseguram a exatidão e fiabilidade dos 
dados recolhidos;

(d) Asseguram a recolha atempada dos 
dados e a exatidão e fiabilidade dos dados 
recolhidos;

Or. bg

Alteração 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Evitam a duplicação da recolha de 
dados para diferentes efeitos;

(b) Criam mecanismos de coordenação 
para evitar a duplicação da recolha de 
dados para diferentes efeitos;

Or. es
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Alteração 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantem a armazenagem segura dos 
dados recolhidos e, se for caso disso, a sua 
adequada proteção e confidencialidade;

(c) Garantem a armazenagem segura dos 
dados recolhidos e, se for caso disso, a sua 
adequada proteção;

Or. pt

Alteração 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Asseguram que a Comissão, ou os 
organismos por ela designados, disponham 
de acesso às bases de dados e sistemas 
nacionais utilizados para o tratamento dos 
dados recolhidos, a fim de verificar a 
existência e a qualidade dos dados.

(d) Asseguram que a Comissão, ou os 
organismos por ela designados, juntamente 
com o Parlamento Europeu, disponham 
de acesso às bases de dados e sistemas 
nacionais utilizados para o tratamento dos 
dados recolhidos, a fim de verificar a 
existência e a qualidade dos dados.

Or. en

Alteração 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Asseguram que a Comissão, ou os 
organismos por ela designados, disponham 
de acesso às bases de dados e sistemas 
nacionais utilizados para o tratamento dos 

(d) Asseguram que a Comissão, ou os 
organismos por ela designados, disponham 
de acesso às bases de dados e sistemas 
nacionais utilizados para o tratamento dos 
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dados recolhidos, a fim de verificar a 
existência e a qualidade dos dados.

dados recolhidos, a fim de verificar a 
existência e a qualidade dos dados;

Or. pt

Alteração 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Asseguram que a Comissão, ou os
organismos por ela designados, disponham 
de acesso às bases de dados e sistemas 
nacionais utilizados para o tratamento dos 
dados recolhidos, a fim de verificar a
existência e a qualidade dos dados.

(d) Transmitem à Comissão, ou aos
organismos por ela designados, os dados 
recolhidos, verificam a sua existência e 
qualidade e tratam-nos de forma 
harmonizada.

Or. es

Alteração 2125
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Assegurar que os dados científicos e 
a metodologia tomam em consideração 
fatores como a acidificação e as 
temperaturas do mar aquando da recolha 
de dados, zelando assim por que estes 
sejam recolhidos em regiões diferentes ao 
longo do ano.

Or. en

Alteração 2126
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d A) Facultam os dados pertinentes e as 
respetivas metodologias de obtenção às 
partes interessadas, não deixando de 
atender a outros dados complementares 
que estas possam vir a fornecer.

Or. pt

Alteração 2127
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A Comissão garante que todos os 
operadores do setor e os cidadãos da 
União tenham acesso a estas bases de 
dados.

Or. es

Alteração 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros apresentam 
anualmente à Comissão um relatório de 
síntese enumerando as pescarias para as 
quais é necessária a recolha de dados e 
indicando, para cada caso e categoria, se 
tal condição foi respeitada. O relatório de 
síntese deve ser disponibilizado ao 
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público.

Or. en

Justificação

Não obstante a obrigação dos Estados-Membros de fornecer dados científicos sobre as suas 
pescarias, são muitos os que não o têm feito. Os Estados-Membros que não respeitem esta 
obrigação devem indicar quais as pescarias não analisadas.

Alteração 2129
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 
reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão é informada das atividades de 
coordenação nacional e é convidada para 
as reuniões de coordenação.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos e 
socioeconómicos de gestão das pescas. 
Para o efeito, designam um correspondente 
nacional e organizam uma reunião anual de 
coordenação nacional. A Comissão é 
informada das atividades de coordenação 
nacional e é convidada para as reuniões de 
coordenação.

Or. es

Alteração 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 
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reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão é informada das atividades de 
coordenação nacional e é convidada para 
as reuniões de coordenação.

reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão e o Parlamento Europeu são 
informados das atividades de coordenação 
nacional e é convidada para as reuniões de 
coordenação.

Or. en

Alteração 2131
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 
reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão é informada das atividades de 
coordenação nacional e é convidada para 
as reuniões de coordenação.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos e 
socioeconómicos de gestão das pescas. 
Para o efeito, designam um correspondente 
nacional e organizam uma reunião anual de 
coordenação nacional. A Comissão é 
informada das atividades de coordenação 
nacional e é convidada para as reuniões de 
coordenação.

Or. es

Alteração 2132
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 
reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão é informada das atividades de 
coordenação nacional e é convidada para 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 
reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão é informada das atividades de 
coordenação nacional e pode ser convidada 
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as reuniões de coordenação. para as reuniões de coordenação.

Or. pt

Alteração 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos de gestão das 
pescas. Para o efeito, designam um 
correspondente nacional e organizam uma 
reunião anual de coordenação nacional. A 
Comissão é informada das atividades de 
coordenação nacional e é convidada para 
as reuniões de coordenação.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
coordenação, ao nível nacional, da recolha 
e gestão dos dados científicos e 
socioeconómicos de gestão das pescas. A 
planificação nacional da recolha e gestão 
de dados tem em conta critérios ligados à 
regionalização, de modo a fomentar a 
participação das administrações 
regionais. É encorajada a participação do 
setor das pescas e dos centros de 
investigação locais na recolha de dados 
científicos e socioeconómicos. Para o 
efeito, designam um correspondente 
nacional e organizam uma reunião anual de 
coordenação nacional. A Comissão é 
informada das atividades de coordenação 
nacional e é convidada para as reuniões de 
coordenação.

Or. es

Alteração 2134
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão coordena os esforços de 
todos os Estados-Membros, a fim de 
melhorar a recolha de dados.
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Or. es

Alteração 2135
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No prazo de um ano a contar da data 
de entrada em vigor da reforma da PCP, a 
Comissão elabora uma proposta de 
criação de um registo europeu, 
juntamente com uma metodologia de 
recolha e tratamento de dados.

Or. es

Alteração 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros coordenam as suas 
atividades de recolha de dados com os 
restantes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvem todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

4. Os Estados-Membros coordenam, 
através da Comissão, as suas atividades de 
recolha de dados com os restantes Estados-
Membros da mesma região e desenvolvem 
todos os esforços para coordenar as suas 
ações com os países terceiros que exercem 
soberania ou jurisdição em águas da 
mesma região.

Or. es

Alteração 2137
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros coordenam as suas 
atividades de recolha de dados com os 
restantes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvem todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

4. Os Estados-Membros, em estreita 
cooperação com a Comissão, coordenam 
as suas atividades de recolha de dados com 
os restantes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvem todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

Or. es

Justificação

A Comissão deve desempenhar um papel mais ativo na recolha de dados científicos e deve, 
por isso, zelar pela coordenação a que se refere este número.

Alteração 2138
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros coordenam as 
suas atividades de recolha de dados com os 
restantes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvem todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

4. A Comissão evita duplicações 
administrativas e assegura que os 
Estados-Membros coordenem as suas 
atividades de recolha de dados com os 
restantes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvam todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

Or. es

Alteração 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros coordenam as 
suas atividades de recolha de dados com os
restantes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvem todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

4. A Comissão garante a coordenação das
atividades de recolha de dados entre 
diferentes Estados-Membros da mesma 
região e desenvolvem todos os esforços 
para coordenar as suas ações com os países 
terceiros que exercem soberania ou 
jurisdição em águas da mesma região.

Or. es

Alteração 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. Tal programa 
plurianual prevê metas referentes à 
precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, gestão 
e utilização desses dados.

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014, que retoma 
expressamente o protocolo de atuação, 
com base numa relação estreita entre as 
administrações que dependem da pesca, 
os cientistas e os setores afetados em cada 
pescaria. Tal programa plurianual prevê 
metas referentes à precisão dos dados a 
recolher e define níveis de agregação para 
a recolha, gestão e utilização desses dados.

Or. es

Alteração 2141
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. Tal programa 
plurianual prevê metas referentes à 
precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, gestão 
e utilização desses dados.

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro do Regulamento (CE) 
n.º 199/2008, o qual será revisto e/ou 
alterado ou, se necessário, substituído por 
um quadro de norma, pelo menos, 
equivalente que execute as disposições do 
presente artigo. Um novo programa 
plurianual regerá a recolha, gestão e 
utilização dos dados a partir de 2014, os 
quais ficarão subordinados às disposições 
deste artigo e/ou do Regulamento (CE) n.º 
199/2008 tal como for alterado, revisto ou 
substituído. Tal programa plurianual prevê 
metas referentes à precisão dos dados a 
recolher e define níveis de agregação para 
a recolha, gestão e utilização desses dados.
O Regulamento (CE) n.º 199/2008 deve 
continuar a ser aplicado aos programas 
nacionais de recolha e gestão dos dados 
até entrarem em vigor as novas medidas 
com vista ao estabelecimento de um 
quadro comunitário para a recolha, 
gestão e utilização de dados no setor das 
pescas e para o apoio ao aconselhamento 
científico relacionado com a política 
comum das pescas.

Or. en

Alteração 2142
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. Tal programa 
plurianual prevê metas referentes à 
precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, gestão 
e utilização desses dados.

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. O programa 
anual contém um protocolo de atuação 
que prevê uma estreita cooperação entre 
as administrações das pescas, os cientistas 
e os setores afetados por cada pescaria.
Tal programa plurianual prevê metas 
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referentes à precisão dos dados a recolher e 
define níveis de agregação para a recolha, 
gestão e utilização desses dados.

Or. es

Alteração 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. Tal programa 
plurianual prevê metas referentes à 
precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, gestão 
e utilização desses dados.

5. A recolha, gestão e utilização de dados é 
efetuada no quadro de um programa 
plurianual a partir de 2014. Tal programa 
plurianual prevê metas referentes à 
precisão dos dados a recolher e define 
níveis de agregação para a recolha, que 
permitam a gestão e utilização adequadas
desses dados, tendo em conta critérios 
ligados à regionalização.

Or. es

Alteração 2144
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as metas 
referentes à precisão dos dados a recolher e 
definir níveis de agregação para a recolha, 
gestão e utilização desses dados para o 
programa plurianual referido no n.º 5.

6. O Conselho e o Parlamento Europeu 
podem conferir à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de especificar as 
metas referentes à precisão dos dados a 
recolher e definir níveis de agregação para 
a recolha, gestão e utilização desses dados 
para o programa plurianual referido no 
n.º 5.
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Or. es

Alteração 2145
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O não cumprimento por um 
Estado-Membro das obrigações em 
matéria de recolha de dados deve 
conduzir à retirada da ajuda pública e, 
subsequentemente, à aplicação de novas 
sanções por parte da Comissão.

Or. en

Alteração 2146
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão, após consulta dos 
conselhos consultivos regionais (CCR), 
zela por uma melhor coordenação geral 
da recolha de dados na UE. Tal inclui:
(a) A análise das capturas da pesca 
recreativa e, sempre que for caso disso, a 
incorporação destas capturas nas análises 
das unidades populacionais de peixe, de 
forma a avaliar o seu impacto.
b) O desenvolvimento do conceito de RMS 
para as pescarias mistas.
c) O desenvolvimento de uma abordagem 
multi-espécies ou baseada na pesca, 
reconhecendo que muitas unidades 
populacionais de peixe não são entidades 
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independentes, mas sim partes de um 
ecossistema mais vasto.
d) A otimização à escala internacional da 
utilização de competências especializadas 
na recolha de dados e avaliações, por 
exemplo, aquando da análise de otólitos.
e) A recolha de dados, a realização de 
avaliações de desempenho e a prestação 
de conselhos.
f) Um maior uso de fontes do setor e da 
pesca recreativa para fornecer 
informações que complementem as 
técnicas de avaliação existentes e novas.
g) Um melhor acompanhamento dos 
desenvolvimentos em matéria de 
devoluções.
h) Um maior desenvolvimento da 
abordagem ecossistémica.

Or. en

Alteração 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Estes dados são tidos em conta e 
efetivamente utilizados na formulação das 
políticas relevantes e na aplicação das 
medidas necessárias. A Comissão assiste 
os Estados-Membros na recolha dos 
dados recorrendo às fontes disponíveis, 
tais como o Comité Científico, Técnico e 
Económico da Pesca (CCTEP).   

Or. el

Alteração 2148
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Comité Científico, Técnico e Económico 

das Pescas (CCTEP)
1. O CCTEP é consultado regularmente 
acerca de questões relacionadas com a 
conservação e a gestão dos recursos 
biológicos marinhos, nomeadamente do 
ponto de vista biológico, económico, 
ambiental, social e técnico.
2. A Comissão deve ter em conta o parecer 
do CCTEP ao apresentar propostas sobre 
a gestão haliêutica ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Comité Científico, Técnico e Económico 

das Pescas (CCTEP)
1. O CCTEP é consultado regularmente 
acerca de questões relacionadas com a 
conservação e a gestão dos recursos 
biológicos marinhos, nomeadamente do 
ponto de vista biológico, económico, 
ambiental, social e técnico.
2. A Comissão deve ter em conta o parecer 
do CCTEP ao apresentar propostas sobre 
a gestão haliêutica ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. fr
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Alteração 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros 
coordenam, através da Comissão, as suas 
atividades de recolha de dados e de 
investigação (de base e aplicada) e 
inovação neste domínio com os outros 
Estados-Membros e no contexto dos 
quadros de investigação e inovação da 
União.

Or. es

Alteração 2151
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros, em 
estreita cooperação com a Comissão,
coordenam as suas atividades de recolha de 
dados e de investigação e inovação neste 
domínio com os outros Estados-Membros e 
no contexto dos quadros de investigação e 
inovação da União.

Or. es

Justificação

A Comissão deve desempenhar um papel mais ativo no que se refere aos dados científicos e 
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deve, por isso, zelar pela coordenação a que se refere este número.

Alteração 2152
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca e da aquicultura. Os Estados-
Membros coordenam as suas atividades de 
recolha de dados e de investigação e 
inovação neste domínio com os outros 
Estados-Membros e no contexto dos 
quadros de investigação e inovação da 
União. Quando necessário, os conselhos 
consultivos são associados a esta 
coordenação.

Or. fr

Alteração 2153
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União. A recolha de dados entre 
Estados-Membros deve ser harmonizada.



AM\905832PT.doc 79/173 PE491.362v01-00

PT

Or. en

Alteração 2154
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União. A União assegura, através dos 
instrumentos disponíveis nos domínios da 
investigação e das pescas, o 
financiamento adequado destes 
programas.

Or. pt

Alteração 2155
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca e da aquicultura. Os Estados-
Membros coordenam as suas atividades de 
recolha de dados e de investigação e 
inovação neste domínio com os outros 
Estados-Membros e no contexto dos 
quadros de investigação e inovação da 
União, devendo promover uma política de 
apoio à investigação e à inovação no setor 
das pescas e da aquicultura da União 
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Europeia.

Or. es

Alteração 2156
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. A Comissão vela por que os 
Estados-Membros coordenem as suas 
atividades de recolha de dados e de 
investigação de base e aplicada e inovação 
neste domínio com os outros Estados-
Membros e no contexto dos quadros de 
investigação e inovação da União.

Or. es

Alteração 2157
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
ParteVI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros, juntamente com 
a Comissão, confiam a organismos 
acreditados a tarefa da elaboração de 
programas científicos nacionais e 
transfronteiriços de recolha de dados, de 
investigação e de inovação no domínio da 
pesca. Os Estados-Membros coordenam as 
suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.  
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Or. el

Alteração 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

1. Os Estados-Membros adotam programas 
científicos nacionais de recolha de dados, 
de investigação e de inovação no domínio 
da pesca, com a participação ativa das 
regiões. Os Estados-Membros coordenam 
as suas atividades de recolha de dados e de 
investigação e inovação neste domínio com 
os outros Estados-Membros e no contexto 
dos quadros de investigação e inovação da 
União.

Or. es

Alteração 2159
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade das competências e 
recursos humanos relevantes pertinentes 
para participação no processo de consulta 
científica.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade das competências e 
recursos humanos relevantes pertinentes 
para participação no processo de consulta 
científica, recorrendo, na medida do 
possível, aos recursos financeiros da 
União.

Or. fr
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Alteração 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade das competências e 
recursos humanos relevantes pertinentes 
para participação no processo de consulta 
científica.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade das competências e 
recursos humanos relevantes pertinentes 
para participação no processo de consulta 
científica, favorecendo a participação dos 
centros de investigação regionais.

Or. es

Alteração 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros apresentam 
relatórios anuais à Comissão sobre os 
progressos registados na aplicação dos 
programas nacionais de recolha de dados, 
investigação e inovação no domínio da 
pesca.

Or. en

Alteração 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os resultados do programa de 
investigação são disponibilizados a toda a 
comunidade científica europeia.   
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Or. el

Alteração 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 38 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão e/ou o Comité Científico, 
Técnico e Económico das Pescas 
(CCTEP) podem avaliar a relevância e a 
exatidão dos programas de recolha de 
dados científicos, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca adotados 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 2164
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Comité Científico, Técnico e Económico 

das Pescas
1. É instituído um Comité Científico, 
Técnico e Económico das Pescas 
(CCTEP). O CCTEP é consultado 
regularmente acerca de questões 
relacionadas com a conservação e a 
gestão dos recursos biológicos marinhos e 
de água doce, nomeadamente do ponto de 
vista biológico, económico, ambiental, 
social e técnico.
2. A Comissão tem em conta os pareceres 
do CCTEP ao apresentar propostas sobre 
a gestão das pescas ao abrigo do presente 
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regulamento.

Or. es

Justificação

O trabalho do CCTEP constitui uma mais-valia que convém manter no âmbito da futura
PCP.

Alteração 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – título -1 – n.º 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Política externa

A dimensão externa da política comum 
das pescas é coerente com as políticas da 
União em matéria de ambiente, de 
desenvolvimento e de comércio. Obedece 
aos mesmos objetivos e promove as 
mesmas normas de gestão das pescas que 
os aplicáveis nas águas da União.

Or. en

Alteração 2166
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – título -1 – artigo 38-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-B
Princípios gerais

1. Os objetivos da política externa das 
pescas são os enunciados no artigo 39.º do 
Tratado. Além disso, a fim de assegurar a 
conservação e a exploração e gestão 
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sustentáveis dos recursos biológicos 
marinhos, a União deve pautar as suas 
relações internacionais no domínio da 
pesca pelas suas obrigações 
internacionais e pelos objetivos e 
princípios estabelecidos nos artigos 2.º e 
4.º do presente regulamento.
2. Em particular, a União:
a) Promove o desenvolvimento dos 
melhores conhecimentos científicos 
disponíveis e contribui para o mesmo;
b) Promove e apoia, em todas as 
instâncias internacionais, as ações 
necessárias para erradicar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada 
(INN). Para o efeito, vela por que 
nenhum produto da pesca INN tenha 
acesso aos mercados da UE; e
c) Apoia as ações internacionais 
conjuntas de luta contra a pirataria no
alto mar e participa ativamente nas 
mesmas, a fim de garantir a segurança 
das vidas humanas e evitar a interrupção 
das atividades de pesca dos navios.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão só contém dois títulos: um referente às ORGP e outro referente aos 
acordos de pesca sustentável. Existe, no entanto, uma série de princípios gerais que são 
comuns aos dois títulos e que devem precedê-los.

Alteração 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, em coordenação com o Comité 
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de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º.

Consultivo da Pesca e da Aquicultura,
incluindo as organizações regionais de 
gestão das pescas (ORGP), no respeito das 
obrigações internacionais e dos objetivos 
estratégicos e em conformidade com os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º 
e com as restantes políticas da UE, em 
particular a política de cooperação para o 
desenvolvimento e a de cooperação 
económica, financeira e técnica com 
países terceiros prevista no artigo 197.º do 
TFUE, bem como com os acordos 
assinados com países terceiros.

Or. es

Alteração 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º.

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos, princípios e legislações 
existentes da UE nos domínios da pesca, 
ambiente e desenvolvimento, incluindo os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Alteração 2169
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º.

1. A União deve incentivar e apoiar 
ativamente as medidas relacionadas com 
a recuperação das unidades 
populacionais, os princípios de 
sustentabilidade e de gestão ecológica das 
unidades populacionais, a transparência 
no tratamento dos dados e a participação 
das partes interessadas em foros ligados
às pescas, incluindo as organizações 
regionais de gestão das pescas (ORGP), em 
conformidade com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e com os 
princípios da boa governação enunciados 
no artigo 4.º. É necessário favorecer a 
implementação dos compromissos 
internacionais, das obrigações e dos 
objetivos estratégicos e incentivar o seu
cumprimento.

Or. bg

Alteração 2170
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º.

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º e com as restantes políticas da 
UE.

Or. es



PE491.362v01-00 88/173 AM\905832PT.doc

PT

Alteração 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A União contribui para o reforço das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 
proporcionando proteção aos navios e aos 
cidadãos da UE que possam ser objeto de 
um tratamento lesivo por parte de países 
terceiros, em violação das disposições da 
referida Convenção e dos acordos 
internacionais assinados pela UE.

Or. es

Alteração 2172
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A União contribui para o 
cumprimento da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar.

Or. es

Alteração 2173
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A União oferece proteção aos 
cidadãos, empresas, navios e 



AM\905832PT.doc 89/173 PE491.362v01-00

PT

investimentos da União Europeia que 
possam ser objeto de um tratamento lesivo 
no exterior da União.

Or. es

Alteração 2174
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos em níveis que
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos, sempre que possível, 
próximo de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. es
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Alteração 2176
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos próximo de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável a longo prazo para todas as 
pescarias.

Or. es

Alteração 2177
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos em níveis que
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. fr

Alteração 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se em pareceres científicos 
exatos e atualizados, a fim de assegurar, 
na medida do possível, a manutenção ou o 
restabelecimento dos recursos haliêuticos 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 2179
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP devem ser objeto de consultas –
com base no princípio da boa governação 
– das autoridades responsáveis pela 
gestão da pesca, do setor da pesca, dos 
organismos de consulta e da comunidade 
científica e baseiam-se nos melhores 
pareceres científicos disponíveis, a fim de 
assegurar a manutenção ou o 
restabelecimento dos recursos haliêuticos 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. es

Alteração 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos
recursos haliêuticos a níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. pt

Alteração 2181
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar 
a manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nas melhores provas 
científicas disponíveis e defendem a 
aplicação dos princípios e das normas em 
vigor nas águas comunitárias, a fim de 
promover a pesca responsável e assegurar 
a manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. es

Alteração 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nas melhores práticas,
nos melhores pareceres científicos 
disponíveis e em abordagens 
ecossistémicas preventivas, a fim de 
assegurar a manutenção ou o 
restabelecimento dos recursos haliêuticos 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 2183
George Lyon

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se em pareceres científicos 
exatos e atualizados, a fim de assegurar, 
na medida do possível, a manutenção ou o 
restabelecimento dos recursos haliêuticos 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 2184
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A União promove, no seio das 
ORGP, a aplicação dos princípios e 
normas em vigor nas águas comunitárias.
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Or. es

Alteração 2185
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas 
organizações internacionais.

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas 
organizações internacionais, com o 
mandato de participar oficialmente no 
Comité das Pescas (COFI) da FAO, o 
único fórum mundial intergovernamental 
em que se procede ao exame das 
principais questões e dos principais 
problemas internacionais ligados à pesca 
e à aquicultura e em que se formulam 
recomendações destinadas aos governos, 
às organizações regionais de pesca, às 
ONG, aos pescadores, à FAO e à 
comunidade internacional, de forma 
periódica e a nível mundial. 

Or. es

Alteração 2186
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas 
organizações internacionais.

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas 
organizações internacionais especializadas 
com uma trajetória reconhecida em 
matéria de aconselhamento científico. A 
União contribui para o reforço dos laços 
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de cooperação entre as ORGP e as 
organizações internacionais ligadas às 
pescas.

Or. es

Alteração 2187
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A União fomenta os laços de 
cooperação entre as ORGP, a fim de 
ajustar, harmonizar e ampliar o quadro 
de ação multilateral.

Or. es

Alteração 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A União deve reforçar a sua 
presença nas ORGP. A participação da 
União deve centrar-se na melhoria da 
governação destas organizações e no 
reforço dos interesses económicos, sociais 
e ambientais da União.   

Or. it

Alteração 2189
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A União articulará a sua política 
económica comercial de modo a impedir a 
entrada e comercialização no seu 
território de pescado proveniente de 
capturas ilegais, não declaradas e não 
regulamentadas.

Or. pt

Alteração 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A União promove ativamente a 
realização de avaliações de desempenho 
independentes às ORGP e a aplicação 
rápida e integral das respetivas 
recomendações.

Or. en

Alteração 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A União apoia ativamente o 
desenvolvimento de mecanismos de 
atribuição de possibilidades de pesca 
equitativos e transparentes.
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Or. en

Alteração 2192
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais.

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais, incluindo as relacionadas 
com a segurança no mar.

A União baseia-se nas melhores provas 
científicas disponíveis para obter e manter 
os níveis próximo do RMS, para o que 
apoia ativamente o desenvolvimento do 
conhecimento científico nas ORP e nos 
organismos internacionais, em 
cooperação com os países terceiros e as 
próprias ORP.
Os acordos de acesso recíproco contêm 
uma cláusula que proíbe qualquer forma 
de discriminação entre os investidores da 
UE e os nacionais de outro país.

Or. es

Alteração 2193
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 40 – parágrafo. 1

Texto da Comissão Alteração

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
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internacionais. internacionais, em especial as relativas à 
luta contra a pesca INN. 

Or. es

Alteração 2194
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais.

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais, incluindo as relacionadas 
com a segurança no mar.

Or. es

Alteração 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 40

Texto da Comissão Alteração

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais.

A União, assistida pela Agência 
Comunitária do Controlo das Pescas,
coopera com os países terceiros e as 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais.

Os Estados-Membros devem assegurar a 
observância das medidas referidas no 
parágrafo anterior pelos seus operadores.
Em caso de incumprimento, é aplicável o 
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Regulamento (CE) n.° 1005/2008 do 
Conselho.

Or. en

Alteração 2196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 40 

Texto da Comissão Alteração

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais.

A União coopera com os países terceiros e 
as organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as ORGP, com vista a 
reforçar o cumprimento das medidas 
adotadas por essas organizações 
internacionais. Insta os países terceiros a 
ratificar as convenções internacionais, 
nomeadamente a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS), pois tal permitirá lutar 
melhor contra as atividades da pesca 
ilegais, clandestinas e não controladas, 
promover e instaurar a concorrência leal 
e velar pela manutenção da 
competitividade do setor.   

Or. el

Alteração 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas de forma bilateral por navios de 
pesca da União em águas de países 
terceiros e, eventualmente, por navios de 
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países terceiros em águas da União 
Europeia, tendo em conta os interesses da 
frota da União e as necessidades de 
abastecimento do mercado da União.

Or. es

Alteração 2198
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros, bem como por 
navios de países terceiros em águas da 
União.

Or. es

Justificação

Devem ser incluídos neste artigo os dois tipos de acordos de pesca concluídos pela União 
com países terceiros, ou seja, tanto os que implicam uma contrapartida financeira em troca 
do acesso às águas e aos recursos, como os que preveem o intercâmbio de possibilidades de 
pesca.

Alteração 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
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governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros. Os acordos de 
pesca sustentável devem obedecer aos 
princípios, objetivos e regras da política 
comum das pescas e devem promover a 
gestão sustentável de recursos em países 
terceiros, através de um apoio adequado à 
investigação científica e recolha de dados, 
monitorização, controlo e vigilância em 
países terceiros parceiros.

Or. en

Alteração 2200
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros e, eventualmente, 
por navios de pescas de países terceiros 
em águas da União. Estes acordos 
estabelecem um quadro adequado para 
um desenvolvimento dinâmico, 
competitivo e viável do setor a longo 
prazo.

Or. es

Alteração 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros. Esses quadros 
podem incluir:
a) O desenvolvimento e a concessão de 
apoio às instituições científicas e de 
investigação necessárias;
b) Capacidades de monitorização, 
controlo e vigilância; e ainda
c) Outros elementos de reforço da 
capacidade necessários ao 
desenvolvimento de uma política da pesca 
sustentável do país terceiro.

Or. en

Alteração 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros, cuja natureza é 
eminentemente comercial, estabelecem 
um quadro de governação jurídica, 
económica e ambiental para as atividades 
de pesca exercidas por navios de pesca da 
União em águas de países terceiros.

Or. pt

Alteração 2203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros. Devem ainda 
garantir que as atividades de pesca se 
realizem num quadro de segurança 
jurídica.

Or. es

Alteração 2204
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de assegurar uma exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos, a União deve pautar-se pelo 
objetivo de que os acordos de pesca 
sustentável com países terceiros sejam 
vantajosos para ambas as partes e 
contribuam para a continuidade da 
atividade das frotas da UE, através da 
obtenção de uma parte dos excedentes do 
país terceiro proporcional aos interesses 
das frotas europeias.

Or. es

Alteração 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A União conclui acordos bilaterais 
de pesca no interesse mútuo da União e 
dos países terceiros parceiros, a fim de 
garantir uma exploração sustentável das 
unidades populacionais de espécies-alvo. 
Estes acordos ajudam a manter a 
atividade das frotas de pesca europeias 
que operam no âmbito destes acordos e 
procuram obter uma parte adequada do 
excedente disponível, totalmente 
compatível com os interesses e 
necessidades das frotas europeias 
interessadas.

Or. fr

Alteração 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A União conclui acordos bilaterais 
de pesca no interesse mútuo da União e 
dos países terceiros parceiros, a fim de 
garantir uma exploração sustentável das 
unidades populacionais de espécies-alvo. 
Estes acordos ajudam a manter a 
atividade das frotas de pesca europeias 
que operam no âmbito destes acordos e 
procuram obter uma parte adequada do 
excedente disponível, totalmente 
compatível com os interesses e 
necessidades das frotas europeias 
interessadas.

Or. fr
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Alteração 2207
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos em níveis que permitam
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. fr

Alteração 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos próximo de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.
Deve existir um acordo entre as partes 
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para estabelecer a quantidade e o período 
de validade do excedente das capturas, de 
modo a assegurar uma total transparência 
no que se refere à sua formulação e a fim 
de criar um ambiente propício ao 
investimento privado e ao 
desenvolvimento de um setor privado 
dinâmico, viável e competitivo.

Or. es

Alteração 2209
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, estabelecido com base nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
e em informações pertinentes trocadas 
entre a União e o país terceiro no 
respeitante ao esforço de pesca total 
exercido sobre as unidades populacionais 
em causa, para assegurar a manutenção 
dos recursos haliêuticos acima de níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.ºs 2 e 3, da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, estabelecido com base nos 
melhores pareceres científicos disponíveis 
e em informações pertinentes trocadas 
entre a União e o país terceiro no 
respeitante ao esforço de pesca total 
exercido sobre as unidades populacionais 
em causa.

Or. es

Alteração 2210
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos em níveis que permitam
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. fr

Alteração 2211
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. No quadro destes acordos de pesca, os 
navios da União pescam unicamente o 
excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa por todas 
as frotas, ou garantem o acesso às águas 
de países terceiros para a pesca das 
unidades populacionais de peixes 
altamente migradores, no respeito das 
medidas de gestão e de conservação 
adotadas pela organização regional de 
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gestão das pescas competente, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que permitam
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. fr

Alteração 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base em pareceres 
científicos exatos e atualizados e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
na medida do possível.

Or. en

Alteração 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
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das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos a níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável.

Or. pt

Alteração 2214
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.
O excedente é determinado de forma
transparente.

Or. es

Alteração 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido por todas 
as frotas sobre as unidades populacionais 
em causa, para assegurar a manutenção dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável. É dada particular atenção às 
necessidades nutricionais das populações 
nos Estados costeiros e nos Estados sem 
litoral da região ou sub-região, em 
conformidade com os artigos 69.º e 70.º da 
UNCLOS.

Or. en

Alteração 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido de uma forma clara e 
transparente com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
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haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. el

Alteração 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
As partes baseiam-se nos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento, bem como nos pareceres 
científicos, para chegar a um acordo 
sobre a quantidade e o período de 
validade.

Or. es

Alteração 2218
George Lyon

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
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previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base em pareceres 
científicos exatos e atualizados e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável, 
na medida do possível.

Or. en

Alteração 2219
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que operem ao abrigo de 
acordos de parceria, os navios de pesca da 
União terão pescarias bem documentadas 
através de câmaras de vídeo em circuito 
fechado (CCTV) ou afins.

Or. en

Justificação

O controlo da operação dos navios comunitários que pescam fora das águas da UE através 
de medidas normais, como os controlos a bordo, é difícil e oneroso. A existência de pescarias 
totalmente documentadas é, pois, de extraordinária importância nestas águas para assegurar 
que os acordos sejam cumpridos e garantir que nenhum navio da União pratique a pesca 
INN.

Alteração 2220
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. É fomentada a participação de 
investidores privados da União em países 
terceiros através de empresas conjuntas, 
com o objetivo de contribuir para a 
promoção de atividades de pesca 
responsáveis, para o desenvolvimento 
económico e para a transferência de 
tecnologia, e é promovido um quadro de 
segurança jurídica que garanta os 
investimentos do setor privado da União.

Or. es

Alteração 2221
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para os acordos respeitantes às 
populações de peixes transzonais e às 
populações de peixes altamente 
migradores, as avaliações científicas 
realizadas a nível regional, bem como as 
medidas de conservação e de gestão 
adotadas pelas organizações regionais de 
gestão das pescas, são devidamente tidas 
em conta na determinação das 
possibilidades de pesca.

Or. fr

Alteração 2222
Chris Davies

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os navios de pesca da União que 
operem fora das águas da UE devem estar 
equipados com câmaras CCTV ou 
equivalentes, de forma a permitir a 
documentação integral das práticas de 
pesca e das capturas.

Or. en

Justificação

As câmaras de vídeo em circuito fechado (CCTV) a bordo dos navios ajudarão a garantir um 
melhor controlo e aplicação das regras.

Alteração 2223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os acordos de pesca sustentável 
garantem que os navios de pesca da 
União possam operar em águas de países 
terceiros se possuírem uma licença de 
pesca emitida em conformidade com o 
procedimento acordado. A cláusula de 
exclusividade não é incompatível com 
soluções específicas de caráter limitado e 
temporário e que apresentem as garantias 
necessárias para impedir a interrupção 
total de atividades nos casos em que, 
estando em vigor um acordo de pesca, o 
protocolo expire sem que tenha sido 
possível chegar a acordo sobre uma 
prorrogação provisória de todas as suas 
atividades.

Or. es
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Alteração 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os acordos de pesca sustentável 
determinam que as licenças de pesca de 
unidades populacionais em países 
terceiros só são concedidas a navios de 
pesca que usaram um pavilhão da União 
nos 24 meses anteriores ao pedido de 
licença de pesca.

Or. en

Alteração 2225
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Estes acordos devem favorecer os 
investimentos de empresas europeias em 
países terceiros que permitam um 
desenvolvimento económico que seja 
competitivo e tenha uma dimensão social. 
Deve ser igualmente estabelecido um 
quadro de segurança jurídica para as 
atividades dessas empresas.

Or. es

Alteração 2226
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. É introduzida uma cláusula em 
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virtude da qual os navios da União só 
podem exercer atividades de pesca nas 
zonas de pesca de países terceiros se 
possuírem uma autorização de pesca 
válida emitida pelas autoridades do país 
terceiro. Esta cláusula de exclusividade é 
unicamente incluída no texto dos 
protocolos anexos aos acordos de pesca 
sustentável.

Or. es

Justificação

A cláusula de exclusividade, que atualmente figura tanto no texto dos acordos como no dos 
protocolos, deve figurar apenas nos protocolos, a fim de evitar que a suspensão de um 
protocolo, por qualquer razão, impeça a atividade dos navios.

Alteração 2227
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os acordos de acesso recíproco 
contêm uma cláusula que proíbe a 
discriminação entre os investidores da 
União Europeia e os nacionais de outro 
país.

Or. es

Alteração 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Nenhum navio de pesca da União 
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opera num país terceiro, com o qual a 
União Europeia tenha negociado um 
acordo de pesca sustentável, à margem 
das disposições desse acordo.

Or. en

Alteração 2229
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Tendo em conta os objetivos dos 
acordos de pesca sustentável, os acordos 
sobre o acesso recíproco contêm uma 
cláusula que proíbe a discriminação entre 
os investidores da União e os nacionais de 
um país terceiro.

Or. es

Alteração 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O respeito dos princípios 
democráticos e dos direitos humanos, 
enunciados na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e noutros 
instrumentos internacionais no domínio 
dos direitos humanos, e do princípio do 
Estado de direito constituem um elemento 
essencial dos acordos de pesca 
sustentável.

Or. en
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Alteração 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. Antes da adoção do mandato relativo 
às negociações para o protocolo seguinte, 
são efetuadas avaliações independentes 
do impacto de cada protocolo, que devem 
incluir informações sobre as capturas e as 
atividades de pesca. Essas avaliações são 
de domínio público.

Or. en

Alteração 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
Atividades dos navios da UE fora das 

águas da UE
Os navios de pesca da União devem 
respeitar os princípios, os objetivos e as 
regras da política comum das pescas 
sempre que pescam nas águas de países 
terceiros ou no alto mar, 
independentemente da existência ou não 
de um acordo de pesca sustentável.

Or. en

Alteração 2233
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – título
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Texto da Comissão Alteração

Assistência financeira Contrapartida financeira

Or. fr

Alteração 2234
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A União presta assistência financeira a 
países terceiros através dos acordos de 
pesca sustentável, a fim de:

1. A União presta uma contrapartida
financeira a países terceiros através dos 
acordos de pesca sustentável, a fim de:

Or. fr

Alteração 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros;

Suprimido

Or. en

Justificação

Presentemente, os armadores da União contribuem limitadamente para a cobertura dos 
custos de acesso aos recursos haliêuticos. A União deve aplicar uma política de recuperação 
total do custo aos navios de pesca da União Europeia.

Alteração 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros;

(a) apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros, cabendo aos beneficiários 
do acesso aos recursos haliêuticos o 
pagamento de uma porção 
progressivamente maior dos custos;

Or. en

Alteração 2237
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros;

(a) Fundamentalmente, apoiar os custos 
do acesso aos recursos haliêuticos nas 
águas de países terceiros, dada a natureza 
eminentemente comercial destes acordos;

Or. pt

Alteração 2238
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Apoiar o desenvolvimento 
autónomo e sustentável do setor das 
pescas nos países terceiros. Tal 
assistência financeira é acompanhada da 
definição de programas de 
desenvolvimento que devem conter 
objetivos, metas e indicadores, de forma a 
possibilitar uma monitorização dos 
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resultados obtidos. Em função dos 
resultados desta monitorização, pode 
proceder-se a ajustamentos aos 
programas, quando necessário, tendo em 
vista uma mais eficaz prossecução dos 
seus objetivos;

Or. pt

Alteração 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Para assegurar que as unidades 
populacionais partilhadas com os países 
vizinhos são geridas de forma sustentável, 
é necessário que estes sejam abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

A proposta não contém qualquer disposição relativa aos "acordos do Norte"; esta alteração 
inclui tais disposições na proposta.

Alteração 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 
de promoção de uma política da pesca 

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
em conformidade com o artigo 4.º do 
presente regulamento, que inclua a 
criação e manutenção das instituições 
científicas e de investigação necessárias, a 
capacidade de monitorização, controlo e 
vigilância e outros elementos de reforço da 
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sustentável fomentada pelo país terceiro. 
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos.

capacidade de promoção de uma política 
da pesca sustentável fomentada pelo país 
terceiro. Tal assistência financeira é 
condicionada à obtenção de resultados 
socioeconómicos e ambientais específicos.

Or. es

Alteração 2241
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 
de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro. 
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos.

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 
de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro. 
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados socioeconómicos e 
ambientais específicos.

Or. es

Alteração 2242
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 

(b) Estabelecer também o quadro de 
governação, incluindo a criação e 
manutenção das instituições científicas e de 
investigação necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 
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de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro. 
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos.

de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro. 
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos.

Or. pt

Alteração 2243
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Defender os interesses das frotas da 
União;

Or. es

Alteração 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os custos do acesso aos recursos
haliêuticos existentes em águas de países 
terceiros são
inteiramente suportados pelos operadores 
que pescam
nessas águas.

Or. en

Alteração 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A União fixa, no âmbito destes 
acordos, as possibilidades de pesca que 
podem ser objeto de intercâmbio com 
países terceiros, tendo em conta as 
necessidades dos seus navios. 

Or. es

Alteração 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os navios da União que beneficiam 
do acesso à pesca no âmbito desses 
acordos devem pagar à União o custo 
total da assistência financeira.

Or. en

Justificação

Presentemente, os armadores da União contribuem limitadamente para a cobertura dos 
custos de acesso à pesca. A União deve aplicar uma política de recuperação total do custo 
aos navios de pesca da União Europeia.

Alteração 2247
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte VII – título II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO II-A
ACORDOS DE PESCA PARA A TROCA 

DE POSSIBILIDADES DE PESCA E 
PARA A GESTÃO COMUM
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A fim de assegurar a estabilidade das 
atividades de pesca históricas dos navios 
da União nas águas de países terceiros da 
sua vizinhança e de garantir uma gestão 
sustentável das unidades populacionais 
exploradas que com eles compartilha ou 
que são de interesse comum, a União 
conclui com estes países terceiros acordos 
de pesca que podem ser bilaterais ou 
multilaterais, anuais ou plurianuais.
Estes acordos têm por objetivo definir as 
possibilidades de pesca a que têm acesso, 
respetivamente, os navios da União e os 
navios do país ou países terceiros 
interessados, e que dizem respeito quer a 
unidades populacionais partilhadas ou de 
interesse comum entre a União e um ou 
vários países terceiros, quer a unidades 
populacionais exclusivamente geridas 
pela União ou geridas pelos países 
terceiros em causa.
A execução dos acordos celebrados pode 
levar, numa base anual ou plurianual, e 
no interesse mútuo das partes no acordo, 
a que sejam definidas as condições para a 
gestão conjunta de recursos partilhados, à 
definição dos termos da troca das 
possibilidades de pesca relativas às 
unidades populacionais exclusivamente 
geridas por uma das partes no acordo, à 
definição dos termos de uma troca de 
possibilidades de acesso que permita aos 
navios das diferentes partes signatárias o 
acesso às águas das outras partes para 
nelas explorarem as possibilidades de 
pesca de que dispõem por direito. Poderá 
também incluir a definição de outras 
medidas de conservação, na aceção dos 
artigos 7.º e 8.º, para as tornar comuns.
A negociação de todas essas medidas deve 
ocorrer no âmbito de acordos de pesca 
formalizados.
Quando executa estes acordos, a União 
esforça-se por obter uma troca 
equilibrada das possibilidades de pesca 
oferecidas aos diferentes Estados-
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Membros interessados, procurando 
sempre ter devidamente em conta os 
benefícios que concede ou já concedeu ao 
ou aos países terceiros e que se inscrevem 
no campo de aplicação da política comum 
das pescas.
Ao adotar para os seus navios e as suas 
águas as medidas de conservação 
referidas nos artigos 7.º e 8.º, a União 
garante igualmente a coerência com as 
medidas de conservação a que estão 
sujeitos nas suas águas os navios que 
arvoram pavilhão de países terceiros com 
os quais concluiu acordos.

Or. fr

Alteração 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VII – título 2-A – n.º 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO II-A
OUTROS CONVÉNIOS

Artigo 42.º-A
Atividades pesqueiras da União não 

abrangidas por acordos de pesca 
sustentável com países terceiros

Os Estados-Membros são informados da 
existência de quaisquer convénios entre 
os nacionais de um Estado-Membro e um 
país terceiro, que autorizem os navios de 
pesca que arvoram o seu pavilhão a 
exercer atividades de pesca nas águas sob 
a jurisdição ou soberania de um país 
terceiro e desse facto informam a 
Comissão, apresentando uma lista dos 
navios em causa, incluindo informações 
detalhadas sobre o convénio e as 
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atividades.

Or. en

Alteração 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – título

Texto da Comissão Alteração

AQUICULTURA AQUICULTURA SUSTENTÁVEL

Or. en

Alteração 2250
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura Gestão e desenvolvimento sustentáveis da 
aquicultura

Or. en

Alteração 2251
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura Promoção da aquicultura sustentável 
mediante orientações estratégicas da 
União e planos estratégicos nacionais

Or. bg
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Alteração 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura Garantir uma aquicultura sustentável do 
ponto de vista ambiental

Or. en

Alteração 2253
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas. 
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas. 
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União e constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais. 
Além disso, a Comissão assegura a 
coordenação e a execução dos diferentes 
planos nacionais, bem como o 
intercâmbio de informação, a fim de:

Or. es

Justificação

A Comissão deve desempenhar, em relação aos diferentes planos nacionais, um papel mais 
ativo do que a mera elaboração de linhas diretrizes não vinculativas.
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Alteração 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas.
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas da União não coercivas sobre 
as prioridades e objetivos comuns para a 
gestão e o desenvolvimento sustentáveis 
das atividades aquícolas ecossistémicas.
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais 
para aos Estados-Membros que já 
pratiquem ou pretendam desenvolver 
atividades de aquicultura ou a 
aquicultura de repovoamento até 2014.
Esses planos estarão em conformidade 
com os artigos 2.º e 3.º e visam:

Or. en

Alteração 2255
Julie Girling

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas.
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 

1. A aquicultura é - e deve permanecer -
uma competência nacional. A fim de 
promover a sustentabilidade e contribuir 
para a segurança alimentar, o crescimento e 
o emprego, a Comissão estabelece, até 
2013, orientações estratégicas da União 
não coercivas sobre as prioridades e 
objetivos comuns para o desenvolvimento 
das atividades aquícolas. Tais orientações 
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situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

estratégicas têm em conta as posições 
iniciais relativas e as diferentes situações 
na União, constituem a base dos planos 
estratégicos nacionais plurianuais e visam:

Or. en

Alteração 2256
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas. 
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
sustentáveis. Tais orientações estratégicas 
têm em conta as posições iniciais relativas 
e as diferentes situações na União, 
constituem a base dos planos estratégicos 
nacionais plurianuais e visam:

Or. es

Alteração 2257
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas. 
Tais orientações estratégicas têm em conta 

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança e a qualidade
alimentar, o crescimento e o emprego, a 
Comissão estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas. 
Tais orientações estratégicas estabelecem 
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as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

uma distinção entre a aquicultura de 
média e pequena escala e a aquicultura 
industrial, têm em conta as posições 
iniciais relativas e as diferentes situações 
na União, constituem a base dos planos 
estratégicos nacionais plurianuais e visam:

Or. es

Alteração 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas, da União, não coercivas, sobre 
as prioridades e objetivos comuns para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas.
Tais orientações estratégicas têm em conta 
as posições iniciais relativas e as diferentes 
situações na União, constituem a base dos 
planos estratégicos nacionais plurianuais e 
visam:

1. A fim de preservar o meio marinho, 
promover a sustentabilidade ambiental e 
contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e o emprego, a Comissão 
estabelece, até 2013, orientações 
estratégicas da União não coercivas sobre 
as prioridades, condições e objetivos 
comuns para o desenvolvimento das 
atividades aquícolas. Tais orientações 
estratégicas têm em conta as posições 
iniciais relativas e as diferentes situações 
na União, constituem a base dos planos 
estratégicos nacionais plurianuais e visam:

Or. en

Alteração 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Reduzir o impacto ambiental das 
atividades de aquicultura, a fim de 
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contribuir para a consecução do bom 
estado ambiental;

Or. en

Alteração 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Incentivar a utilização de espécies 
não carnívoras e reduzir a utilização de 
produtos da pesca na alimentação dos 
peixes;

Or. en

Alteração 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação, incluindo a aquicultura 
extensiva;

Or. en

Alteração 2262
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento
sustentável e inovação;

Or. fr

Alteração 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura biológica e em sistema 
fechado e apoiar o seu desenvolvimento e 
inovação;

Or. en

Alteração 2264
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura biológica e sustentável e apoiar 
o seu desenvolvimento e inovação;

Or. it

Alteração 2265
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

а) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

а) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
sustentável e inovação;

Or. bg

Alteração 2266
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu 
desenvolvimento e inovação;

(a) Promover a qualidade, a 
competitividade e a sustentabilidade 
ecológica do setor da aquicultura apoiando
a inovação;

Or. en

Alteração 2267
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a sustentabilidade do setor 
da aquicultura e apoiar o seu 
desenvolvimento e inovação;

Or. pt

Alteração 2268
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura sustentável e apoiar o seu 
desenvolvimento e inovação;

Or. es

Alteração 2269
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação;

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação como aspetos essenciais para a 
sustentabilidade socioeconómica e 
ambiental do setor;

Or. es

Alteração 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu 
desenvolvimento e inovação;

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura;

Or. en

Alteração 2271
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover principalmente a 
aquicultura de espécies herbívoras, 
produzindo alimentos para consumo 
humano;

Or. en

Alteração 2272
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover os produtos aquícolas, em 
particular através da certificação de 
qualidade, melhorando a informação ao 
consumidor e assegurando a 
rastreabilidade dos produtos e a 
segurança alimentar dos consumidores;

Or. pt

Alteração 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Incentivar a atividade económica; (b) Zelar por que a atividade económica 
não contribua para a degradação do meio 
marinho;

Or. en
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Alteração 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Incentivar a atividade económica; (b) Incentivar a atividade económica, 
propondo medidas excecionais, e 
temporalmente delimitadas, de apoio à 
instalação e desenvolvimento de unidades 
de aquacultura para Estados-Membros e 
regiões onde esta atividade é incipiente;

Or. pt

Alteração 2275
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Valorizar o pescado, nomeadamente 
procedendo à sua certificação;

Or. pt

Alteração 2276
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Diversificar e melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;

(c) Promover a diversificação económica 
no próprio setor das pescas e melhorar a 
qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais;

Or. es
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Alteração 2277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Diversificar e melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;

(c) Promover a diversificação, o 
crescimento económico, a criação de 
emprego sustentável e a melhoria da 
qualidade de vida nas regiões costeiras e 
rurais;

Or. es

Alteração 2278
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Diversificar e melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;

(c) Prestar assistência com vista a
melhorar a qualidade de vida nas regiões 
costeiras e rurais;

Or. el

Alteração 2279
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

Suprimido

Or. es
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Alteração 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

Suprimido

Or. en

Alteração 2281
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço, em 
conformidade com a política da UE no 
domínio da gestão das zonas costeiras e 
do ordenamento do espaço marítimo;

Or. en

Alteração 2282
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

(d) Criar condições equitativas e 
sustentáveis para os operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço adequado, limitando o seu impacto 
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ambiental e preservando os habitats 
essenciais;

Or. es

Alteração 2283
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;

(d) Criar condições equitativas entre os 
operadores aquícolas e entre estes e outros 
operadores do setor pesqueiro no 
respeitante ao acesso às águas e ao espaço;

Or. pt

Alteração 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir o cumprimento do artigo 
12.º do TFUE no que se refere às 
exigências em matéria de bem-estar dos 
animais.

Or. en

Alteração 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir a segurança dos 
abastecimentos.

Or. es

Alteração 2286
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir a segurança dos 
abastecimentos;

Or. es

Alteração 2287
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Assegurar que o desenvolvimento da 
aquicultura é compatível com os objetivos 
da Diretiva 2008/56/CE;

Or. en

Alteração 2288
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Oferecer um tratamento especial à 
aquicultura de pequena escala em meio 
natural e às atividades tradicionais de 
apanha de marisco, com espaços 
reservados para o seu desenvolvimento;

Or. es

Alteração 2289
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Simplificar a legislação e limitar os 
encargos administrativos inerentes à 
monitorização a nível europeu;

Or. el

Alteração 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir a segurança dos 
abastecimentos;

Or. es

Alteração 2291
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover os produtos aquícolas, 
designadamente através da certificação e 
da melhoria da informação ao 
consumidor, garantindo a transparência 
do mercado, que se reflete na segurança 
alimentar.

Or. pt

Alteração 2292
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Retirada gradual de rações 
insustentáveis, em especial das que são 
obtidas a partir de pescarias selvagens.

Or. en

Alteração 2293
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Assegurar preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores. 

Or. es

Alteração 2294
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Assegurar preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores; 

Or. es

Alteração 2295
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Avaliar e minimizar o impacto 
ambiental das atividades aquícolas e de 
aquicultura de repovoamento;

Or. en

Alteração 2296
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Garantir a segurança e a qualidade 
dos abastecimentos, submetendo os 
produtos importados de países terceiros 
aos mesmos controlos sanitários e de 
qualidade que os produtos oriundos da 
União Europeia;

Or. es

Alteração 2297
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Velar pela compatibilidade e pela 
interação da piscicultura com as outras 
políticas, nomeadamente a Estratégia 
Marinha, a Diretiva-Quadro relativa à 
água e a política ambiental.   

Or. el

Alteração 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Garantir que os controlos de 
qualidade e sanitários a que são 
submetidos os produtos e as produções de 
operadores internacionais, incluindo as 
importações de países terceiros, são os 
mesmos que se aplicam na União 
Europeia;

Or. es

Alteração 2299
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) A Comissão assegura que os 
controlos de qualidade e sanitários a que 
é submetida a produção dos operadores 
internacionais, incluindo as importações, 
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que entram no mercado da União, são os 
mesmos que se aplicam aos produtores da
União.

Or. es

Alteração 2300
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Garantir que os produtos da 
aquicultura importados estejam sujeitos 
às mesmas normas ambientais, de 
segurança alimentar, sociais e de bem-
estar animal que as aplicáveis à produção 
aquícola na UE.

Or. en

Alteração 2301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Assegurar preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores. 

Or. es

Alteração 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-C) Reconhecer o valor social e 
económico da aquicultura;

Or. es

Alteração 2303
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para a 
gestão ecossistémica sustentável e o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
ou da aquicultura de repovoamento no 
seu território até 2014. Estes planos 
estratégicos nacionais plurianuais são 
colocados à disposição do público.

Or. en

Alteração 2304
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
biológicas e sustentáveis no seu território 
até 2014.

Or. it
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Alteração 2305
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
sustentáveis no seu território até 2014.

Or. bg

Alteração 2306
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer
um plano estratégico nacional plurianual 
para o desenvolvimento das atividades 
aquícolas no seu território até 2014.

Or. en

Alteração 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014, em 
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conformidade com as orientações 
estratégicas da União.

Or. en

Alteração 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014, estabelecendo 
períodos de licenciamento adequados 
para permitirem a necessária amortização 
de investimentos e a expectável 
rentabilização dos capitais envolvidos.

Or. pt

Alteração 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento das atividades aquícolas 
no seu território até 2014.

2. Sem prejuízo das competências 
exclusivas das administrações regionais, 
os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual para a 
promoção das atividades aquícolas no seu 
território até 2014.

Or. es

Alteração 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



PE491.362v01-00 150/173 AM\905832PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano estratégico nacional 
plurianual inclui os objetivos dos Estados-
Membros e as medidas para a sua 
realização.

Suprimido

Or. es

Alteração 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano estratégico nacional plurianual 
inclui os objetivos dos Estados-Membros e 
as medidas para a sua realização.

3. O plano estratégico nacional plurianual 
inclui os objetivos dos Estados-Membros e 
as medidas e os prazos necessários para a 
sua realização.

Or. en

Alteração 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos estratégicos nacionais 
plurianuais visam, nomeadamente:

4. Os planos estratégicos regionais e
nacionais plurianuais visam, 
nomeadamente:

Or. es

Alteração 2313
Ana Miranda



AM\905832PT.doc 151/173 PE491.362v01-00

PT

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

Suprimido

Or. es

Alteração 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A simplificação dos procedimentos
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

Suprimido

Or. en

Alteração 2315
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças, dando ênfase à 
aquicultura biológica;

Or. en

Alteração 2316
Iliana Malinova Iotova
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

а) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

а) A harmonização dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

Or. bg

Alteração 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

(a) A simplificação dos procedimentos, 
requisitos e trâmites administrativos, 
especialmente no respeitante às licenças;

Or. es

Alteração 2318
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A planificação do desenvolvimento 
do setor aquícola, em função do potencial 
e condições existentes nesse 
Estado-Membro;

Or. pt
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Alteração 2319
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A conceção de estratégias e de 
programas concretos destinados a lograr 
uma repopulação marinha efetiva das 
espécies que são objeto da atividade de 
pesca tradicional na União;

Or. es

Alteração 2320
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

Suprimido

Or. en

Alteração 2321
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

Suprimido

Or. es
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Alteração 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

Suprimido

Or. en

Alteração 2323
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço em toda a União, com exceção das 
zonas referidas no n.º 4-A;

Or. es

Alteração 2324
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço, em conformidade com a política 
da UE no domínio da gestão das zonas 
costeiras e do ordenamento do espaço 
marítimo;



AM\905832PT.doc 155/173 PE491.362v01-00

PT

Or. en

Alteração 2325
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A segurança dos operadores aquícolas 
no respeitante ao acesso às águas e ao 
espaço;

(b) A segurança jurídica dos operadores 
aquícolas no respeitante ao acesso às águas 
e ao espaço, bem como uma situação 
equitativa com outros operadores do setor 
pesqueiro no respeitante ao acesso às 
águas e ao espaço;

Or. pt

Alteração 2326
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte 8 – artigo 43 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A conformidade com a estratégia da 
UE relativa à aquicultura sustentável, a 
Diretiva 92/43/CEE e a Diretiva 
2000/60/CE;

Or. en

Alteração 2327
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Limitar o impacto nas espécies 
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autóctones, evitando fugas e a invasão de 
espécies exóticas;

Or. en

Alteração 2328
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A definição de indicadores da 
sustentabilidade nos planos ambiental, 
económico e social;

(c) Dada a escassez de indicadores, é 
necessária a definição de indicadores da 
sustentabilidade nos planos ambiental, 
económico e social;

Or. es

Alteração 2329
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A adoção de medidas tendentes a 
garantir que as atividades aquícolas 
respeitem integralmente a legislação 
ambiental da UE em vigor;

Or. en

Alteração 2330
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A avaliação de outros eventuais efeitos 
transfronteiriços sobre os 
Estados-Membros vizinhos.

(d) A avaliação de outros eventuais efeitos 
das atividades aquícolas sobre os recursos 
biológicos marinhos e os ecossistemas 
marinhos desse Estado-Membro ou sobre
os Estados-Membros vizinhos;

Or. en

Alteração 2331
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A garantia do envolvimento das 
partes interessadas;

Or. en

Alteração 2332
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O estabelecimento de requisitos 
para uma gestão coerente da aquicultura 
baseada na captura e das unidades 
populacionais selvagens relacionadas em 
ambas as fases da produção, com vista à 
eliminação progressiva deste tipo de 
atividade.

Or. en

Alteração 2333
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A garantia do acesso ao 
financiamento da União por parte do 
setor da aquicultura sustentável ou 
extensiva que coexiste com as atividades 
de pesca e não as exclui, pois contribui 
para a sustentabilidade ambiental, 
económica e social, dado o seu menor 
impacto em comparação com a 
aquicultura industrial;

Or. es

Alteração 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A melhoria da comercialização e da 
promoção dos produtos da aquicultura;

Or. es

Alteração 2335
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Garantir a utilização de rações 
sustentáveis;

Or. en
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Alteração 2336
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Garantir a segurança alimentar e a 
saúde e o bem-estar dos animais;

Or. en

Alteração 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) A promoção da I+D+I e da 
colaboração entre o meio científico e o 
setor.

Or. es

Alteração 2338
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) A segurança alimentar e a saúde e o 
bem-estar dos animais;

Or. en

Justificação

A aquicultura favorece o aparecimento de doenças, devido à elevada concentração de peixes.
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Ora, as doenças podem reduzir drasticamente o abastecimento de peixe, pelo que são 
necessárias regras rigorosas. Só uma aquicultura sustentável assegurará, a longo prazo, a 
viabilidade económica, social e ambiental deste setor.

Alteração 2339
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Garantir a utilização de rações 
sustentáveis e limitar o impacto das 
rações para a aquicultura obtidas a partir 
de pescarias selvagens. Será aplicada uma 
abordagem de precaução, de modo a 
garantir a consonância com os planos 
plurianuais.

Or. en

Alteração 2340
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) A obrigação de utilizar rações 
sustentáveis, a possível utilização de 
subprodutos animais e o desenvolvimento 
de alternativas ao óleo e à farinha de 
peixe;

Or. en

Justificação

Atualmente, a aquicultura emprega uma quantidade significativa de alimentos produzidos 
com peixe selvagem transformado em farinha e óleo de peixe que, em muitos casos, não é 
sustentável. Em vez disso, poderia desenvolver-se fontes de alimentação alternativas a partir 
de plantas ou algas.
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Alteração 2341
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-E) A normalização e a coerência da 
Diretiva relativa à avaliação de impacto 
ambiental (AIA), a fim de reduzir os 
efeitos ambientais e o impacto das 
alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Alguns tipos de aquicultura são conhecidos por produzirem uma grande quantidade de 
resíduos devido à alta concentração de peixes num só lugar. São, portanto, necessárias 
avaliações para assegurar que os impactos negativos da aquicultura no meio ambiente são 
minimizados e/ou evitados.

Alteração 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para o desenvolvimento da 
aquicultura intensiva de tipo industrial, 
são declaradas novas zonas de cultura, de 
preferência offshore, reservando para as 
culturas tradicionais extensivas as atuais 
zonas de produção de moluscos e o espaço 
de precaução que as circunda. A criação 
de zonas de reserva para a aquicultura 
extensiva e para a pesca artesanal ajuda a 
assegurar que a União continue a 
beneficiar de uma oferta de produtos 
locais da aquicultura de qualidade, 
caracterizados pela diversidade e pela 
sustentabilidade.
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Or. es

Alteração 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros trocam 
informações e boas práticas através de um 
método aberto de coordenação das medidas 
nacionais contidas em planos estratégicos 
plurianuais.

5. Os Estados-Membros trocam 
informações e boas práticas através de um 
método aberto de coordenação das medidas 
regionais e nacionais contidas em planos 
estratégicos plurianuais.

Or. es

Alteração 2344
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 5_A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A União assegura, através do Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas e dos instrumentos disponíveis nos 
domínios da investigação, uma 
comparticipação financeira no 
desenvolvimento e na inovação do setor 
aquícola, através da concretização dos 
planos estratégicos plurianuais definidos 
pelos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 2345
Ian Hudghton
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Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Consulta dos conselhos consultivos

É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

Or. en

Alteração 2346
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o artigo 
53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

É instituído, em conformidade com o artigo 
53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura, em coordenação com o 
Comité Consultivo da Pesca e da 
Aquicultura (CCPA).

Or. es

Alteração 2347
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

É instituído, em conformidade com o 
processo legislativo ordinário, um 
conselho consultivo para a aquicultura.

Or. it
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Alteração 2348
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o artigo 
53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

É instituído, em conformidade com o artigo 
53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura, que deve garantir a 
representatividade dos diferentes tipos de 
aquicultura existentes na União.

Or. es

Alteração 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

É instituído, em conformidade com os 
artigos 52° a 54°, um conselho consultivo 
para a aquicultura.

Or. pt

Alteração 2350
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

Em conformidade com o artigo 53.º, 
podem ser instituídos conselhos 
consultivos para a aquicultura.

Or. pt
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Alteração 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o artigo 
53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

É instituído, em conformidade com o artigo 
53.º e com a Decisão do Conselho 585/CE 
2004, um conselho consultivo para a 
aquicultura, bem como um novo conselho 
consultivo para as Regiões 
Ultraperiféricas, dividido por subgrupos 
correspondestes às diferentes bacias 
hidrográficas, Atlântico, Índico, Pacífico.

Or. pt

Alteração 2352
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VIII-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

PARTE VIII-A
DISPOSIÇÕES SOCIAIS

TÍTULO I
Objetivos

A Comissão estabelecerá, até 2013, as 
linhas diretrizes não vinculativas no 
domínio das prioridades e objetivos 
comuns para o desenvolvimento de 
atividades de pesca e aquicultura 
sustentáveis de um ponto de vista social. É 
essencial que o homem esteja no centro 
da política comum. Estas diretrizes visam:
a) garantir a segurança dos pescadores e 
aquicultores nas suas atividades 
profissionais;
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b) promover o estabelecimento de regras 
sociais mínimas aplicáveis ao conjunto da 
frota comunitária e das frotas de países 
terceiros que operam nas águas 
comunitárias;
c) melhorar as condições de vida e de 
trabalho dos marinheiros a bordo dos 
navios;
d) manter e desenvolver os empregos 
diretos e indiretos nos setores da pesca e 
da aquicultura, tanto a montante como a 
jusante;
e) reforçar a atratividade profissional do 
setor das pescas e da aquicultura e 
assegurar a renovação das gerações 
nestes setores;
f) disponibilizar aos pescadores e 
aquicultores formação inicial e contínua 
adaptada à evolução das práticas 
laborais;
g) incentivar a mobilidade dos jovens  
formandos;
h) preservar o saber-fazer e permitir a sua 
transmissão;
i) reconhecer o papel das mulheres e 
incentivar o seu acesso a estas profissões;

Or. fr

Alteração 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte VIII-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

PARTE VIII-A
DISPOSIÇÕES SOCIAIS

TÍTULO I
Objetivos
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A Comissão estabelecerá, até 2013, as 
linhas diretrizes não vinculativas no 
domínio das prioridades e objetivos 
comuns para o desenvolvimento de 
atividades de pesca e aquicultura 
sustentáveis de um ponto de vista social. É 
essencial que o homem esteja no centro 
da política comum. Estas diretrizes visam:
a) garantir a segurança dos pescadores e 
aquicultores nas suas atividades 
profissionais;
b) promover o estabelecimento de regras 
sociais mínimas aplicáveis ao conjunto da 
frota comunitária e das frotas de países 
terceiros que operam nas águas 
comunitárias;
c) melhorar as condições de vida e de 
trabalho dos marinheiros a bordo dos 
navios;
d) manter e desenvolver os empregos 
diretos e indiretos nos setores da pesca e 
da aquicultura, tanto a montante como a 
jusante;
e) reforçar a atratividade profissional do 
setor das pescas e da aquicultura e 
assegurar a renovação das gerações 
nestes setores;
f) disponibilizar aos pescadores e 
aquicultores formação inicial e contínua 
adaptada à evolução das práticas 
laborais;
g) incentivar a mobilidade dos jovens  
formandos;
h) preservar o saber-fazer e permitir a sua 
transmissão;
i) reconhecer o papel das mulheres e 
incentivar o seu acesso a estas profissões;

Or. fr

Alteração 2354
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Permitir ao setor das pescas e da 
aquicultura aplicar a política comum das 
pescas ao nível adequado;

(b) Permitir ao setor das pescas e da 
aquicultura aplicar a política comum das 
pescas ao nível adequado, orientado pelo 
princípio da boa governação e pelo 
princípio da gestão das pescarias por 
territórios biogeográficos marinhos 
diferenciados, aplicando uma abordagem 
ecossistémica fundamental para garantir 
a sustentabilidade das pescarias, de 
acordo com os recursos disponíveis num 
quadro de igualdade de oportunidades;

Or. pt

Alteração 2355
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 
especial a dos produtores;

c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 
especial a dos produtores, através da 
execução de planos de produção e de 
comercialização;

Or. fr

Alteração 2356
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 

(c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 
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especial a dos produtores; especial a dos produtores, nomeadamente 
promovendo os regimes de qualidade dos 
produtos agroalimentares, para o que 
deve ser concedida particular atenção às 
entidades incumbidas da gestão dos 
referidos regimes de qualidade;

Or. es

Alteração 2357
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 
especial a dos produtores;

c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 
especial a dos produtores, através da 
execução de planos de produção e de 
comercialização;

Or. fr

Alteração 2358
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em 
especial a dos produtores;

(c) Reforçar a competitividade, a 
sustentabilidade e a gestão ecossistémica
do setor das pescas e da aquicultura da 
União, em especial a dos produtores;

Or. en

Alteração 2359
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a competitividade do setor 
das pescas e da aquicultura da União, em 
especial a dos produtores;

(c) Melhorar os rendimentos do setor das 
pescas e da aquicultura na União, em 
especial os dos produtores;

Or. pt

Alteração 2360
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a competitividade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, em
especial a dos produtores;

(c) Reforçar a competitividade e promover 
as políticas de qualidade do setor das 
pescas e da aquicultura da União, 
atribuindo uma atenção especial aos
produtores;

Or. es

Alteração 2361
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores;

d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores, 
nomeadamente através de uma afixação 
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e/ou de uma rotulagem que contenham 
informações compreensíveis pelo público;

Or. fr

Alteração 2362
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores;

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, promover a 
informação ambiental e a sensibilização 
dos consumidores, através de rótulos 
claros, detalhados e coerentes que 
permitam ao consumidor avaliar a 
sustentabilidade desses produtos;

Or. en

Alteração 2363
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores;

(d) Melhorar a transparência e a 
estabilidade dos mercados, especialmente 
no que se refere ao conhecimento e à 
compreensão no plano económico dos 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura na União ao longo da cadeia de 
abastecimento, promover uma distribuição 
justa do valor acrescentado ao longo da 
cadeia de valor do setor, e promover a 
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sensibilização dos consumidores;

Or. pt

Alteração 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores;

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores, 
estabelecendo mecanismos de informação 
que permitam identificar o produto de 
proximidade da frota costeira;

Or. es

Alteração 2365
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Contribuir para assegurar condições 
idênticas para todos os produtos 
comercializados na União mediante a 
promoção da exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos.

(e) Contribuir para assegurar condições 
comerciais para todos os produtos 
fabricados, transformados e 
comercializados na União em 
conformidade e em coordenação com a 
política comercial comum e os regimes de 
qualidade dos produtos agroalimentares,
mediante a promoção da exploração 
sustentável dos recursos haliêuticos e em 
consonância com os requisitos sanitários 
e sociais da União, garantindo condições 
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equitativas para todos os produtos 
comercializados na União.

Or. es

Alteração 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Contribuir para assegurar condições 
idênticas para todos os produtos 
comercializados na União mediante a 
promoção da exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos.

(e) Contribuir para assegurar condições 
idênticas para todos os produtos 
comercializados na União mediante a 
promoção da exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos e uma aquicultura 
ecossistémica sustentável.

Or. en

Alteração 2367
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Contribuir para assegurar condições
idênticas para todos os produtos 
comercializados na União mediante a 
promoção da exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos.

e) Contribuir para assegurar condições e 
requisitos sanitários, sociais e ambientais 
idênticos para todos os produtos 
comercializados na União mediante a 
promoção da exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos.

Or. fr


