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Alteração 2368
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 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) Estabelecer condições preferenciais 
para os produtos europeus, posto que o 
custo dos produtos de importação pouco 
reflete as emissões de CO2, a pegada de 
carbono e outros custos, e que, em 
condições de mercado equivalentes,
colocariam os produtos da UE em 
situação de desvantagem. Deve 
estabelecer-se uma obrigação prévia de 
igualdade ou equivalência de condições 
no respeitante à produção e ao acesso ao 
mercado, estabelecendo em seguida uma 
igualdade de condições no mercado, 
contribuindo para assegurar condições 
idênticas para todos os produtos 
comercializados na União mediante a 
promoção da exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos.

Or. es

Alteração 2369
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 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) Promover a exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos e da aquicultura e 
incorporar condições sanitárias e sociais 
na sua exploração, transformação e 
comercialização, a fim de obter condições 
equitativas na comercialização dos 
produtos na UE;
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Or. es

Alteração 2370
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 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) Estabelecer mecanismos de equidade 
entre os produtos da pesca da UE e as 
importações de países terceiros, que 
garantam o mesmo respeito das normas 
ambientais, sociais e laborais e as mesmas 
exigências em matéria de produção e de 
segurança alimentar.

Or. es

Alteração 2371
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar aos consumidores uma 
oferta de produtos da pesca e da 
aquicultura diversificada, certificada em 
matéria de qualidade e origem, e com a 
informação suficiente para que as suas 
decisões contribuam para a consecução 
dos objetivos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. es

Alteração 2372
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Garantir as condições de 
concorrência leal entre os produtos 
europeus e os produtos importados;

Or. fr

Alteração 2373
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar a rastreabilidade de todos 
os produtos da pesca e da aquicultura ao 
longo da cadeia alimentar, proporcionar 
informações verificáveis e exatas 
relativamente à origem do produto, 
incluindo, para os produtos de criação, 
uma referência a cada um dos 
Estados-Membros ou países terceiros em 
que o produto foi incubado, criado, 
cultivado e abatido, indicando o método 
exato de captura ou de produção, e 
rotular o produto em conformidade, de 
forma clara, pormenorizada e exata, com 
destaque para a rotulagem ecológica 
fiável e independente.

Or. en

Alteração 2374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Criar um conselho consultivo dos 
mercados.

Or. en

Justificação

Face ao desaparecimento do Comité Consultivo da Pesca e da Aquicultura (CCPA) e, em 
particular, do Grupo de Trabalho 3 (Mercados) do CCPA, no âmbito da política reformada é 
essencial que as questões de mercado sejam tratadas ao nível adequado, nomeadamente, de 
um conselho consultivo para os mercados. Os mercados e a comercialização são aspetos
fulcrais desta política de reforma e um conselho consultivo deste tipo é uma condição 
indispensável.

Alteração 2375
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar aos consumidores uma 
oferta de produtos da pesca e da 
aquicultura diversificada e de qualidade, 
com informação suficiente para que as 
suas decisões contribuam para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no 
presente regulamento.

Or. es

Alteração 2376
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Responder às flutuações estruturais 
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do mercado através de um mecanismo de 
armazenagem adaptado para os produtos 
da pesca e por via de um mecanismo de 
estabilização ou de disposições específicas 
para os produtos da aquicultura em caso 
de crise grave.

Or. fr

Alteração 2377
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte IX– artigo 45 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) garantir que os produtos importados 
provenientes do comércio internacional 
cumprem idênticas regras e exigências 
que os produtos provenientes da pesca e 
da aquicultura da União.

Or. pt

Alteração 2378
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar que os produtos 
importados de países terceiros provenham 
de pescarias e indústrias que cumpram os 
mesmos requisitos ambientais, 
económicos, sociais e sanitários que os 
exigidos às frotas e às empresas da União 
e que os produtos provenham de pesca 
legal, declarada e regulamentada com os 
mesmos padrões que os exigidos aos 
navios da União.
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Or. es

Alteração 2379
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Responder às flutuações estruturais 
do mercado através de um mecanismo de 
armazenagem adaptado para os produtos 
da pesca e por via de um mecanismo de 
estabilização ou de disposições específicas 
para os produtos da aquicultura em caso 
de crise grave.

Or. fr

Alteração 2380
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma organização do setor, que inclui 
medidas de estabilização do mercado;

(a) Uma organização do setor, que inclui 
medidas de estabilização do mercado e 
controlo das importações;

Or. es

Alteração 2381
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte IX– artigo 45 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Uma organização do setor, que inclui 
medidas de estabilização do mercado;

(a) Uma organização do setor, que inclui 
medidas tendentes a melhorar o 
rendimento dos produtores e de 
estabilização do mercado;

Or. pt

Alteração 2382
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte 9 – artigo 45 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Normas comuns de comercialização. (b) Normas comuns de comercialização no 
que respeita às tradições locais.

Or. en

Alteração 2383
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Normas comuns de comercialização. (b) Normas comuns de comercialização, 
que têm em conta as características
particulares das comunidades locais.

Or. el

Alteração 2384
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Normas relativas à rastreabilidade 
dos produtos da pesca e da aquicultura, 
criando uma etiqueta específica para os 
produtos da pesca provenientes da pesca 
artesanal e da apanha do marisco ou da 
aquicultura extensiva, com o intuito de 
promover a igualdade de condições no 
mercado para estes produtos.

Or. es

Alteração 2385
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Informação aos consumidores.

Or. es

Alteração 2386
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Normas comuns para o 
estabelecimento de uma eco-rotulagem  
dos produtos europeus da aquicultura e 
da pesca.

Or. fr
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Alteração 2387
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte 9 – artigo 45 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Empreender ações de caráter
comercial contra os países terceiros que 
não praticam a pesca sustentável.

Or. en

Justificação

É necessário poder instaurar ações contra os países terceiros que não operam uma pesca 
sustentável, conforme estabelecido na proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa a determinadas medidas em relação aos países que permitem práticas não 
sustentáveis de pesca, tendo em vista a conservação dos recursos haliêuticos

Alteração 2388
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Informação aos consumidores.

Or. es

Alteração 2389
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um ano após a adoção do presente 
regulamento, a Comissão apresenta uma 
proposta relativa à emissão de certificados 
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ecológicos comunitários, acompanhados 
das necessárias garantias, e que incluam 
dados relativos à origem e à 
rastreabilidade e sejam mais claros, 
completos e compreensíveis; os mesmos 
visam garantir a melhor informação aos 
consumidores e evitar qualquer tipo de 
fraude, valorizando a pesca e os produtos 
da pesca de proximidade e facultar 
maiores incentivos para as práticas de 
produção sustentável, introduzindo 
mecanismos de identificação.

Or. es

Alteração 2390
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O cumprimento das regras da política 
comum das pescas é assegurado através de 
um regime eficaz de controlo das pescas da 
União, que inclui a luta contra a pesca 
ilegal, não declarada e não regulamentada 
(INN).

1. O cumprimento das regras da política 
comum das pescas, do Regulamento 
2009/1224/CE, do Regulamento 
2008/1005/CE, ou dos requisitos da União 
em matéria de proteção do ambiente é 
assegurado através de um regime eficaz de 
controlo das pescas da União, que inclui a 
luta contra a pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada (INN).

Or. en

Alteração 2391
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Numa abordagem global e integrada; (a) Numa abordagem global e integrada
que leve a uma série de controlos 
relacionados com a dimensão das frotas
em diferentes Estados-Membros;

Or. en

Alteração 2392
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Numa abordagem global e integrada; (a) Numa abordagem global e integrada, 
em relação com os objetivos perseguidos;

Or. es

Alteração 2393
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na utilização de tecnologias modernas 
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

b) Na utilização de tecnologias modernas 
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca e a 
aquicultura;

Or. fr

Alteração 2394
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na utilização de tecnologias modernas
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

(b) Na utilização de tecnologias eficazes de 
controlo para garantir a disponibilidade e a
qualidade de dados sobre a pesca;

Or. es

Alteração 2395
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na utilização de tecnologias modernas
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

(b) Na utilização de tecnologias eficazes de 
controlo para garantir a disponibilidade e a 
qualidade de dados sobre a pesca;

Or. es

Justificação

A última tecnologia não garante por si só um controlo mais adequado. O importante é que os 
controlos sejam o mais eficazes possível.

Alteração 2396
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na utilização de tecnologias modernas 
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

b) Na utilização de tecnologias modernas 
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca e a 
aquicultura;

Or. fr
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Alteração 2397
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na utilização de tecnologias modernas
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

(b) Na utilização de tecnologias eficazes de 
controlo para garantir a disponibilidade e a 
qualidade de dados sobre a pesca;

Or. es

Alteração 2398
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na utilização de tecnologias modernas
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

(b) Na utilização de tecnologias eficazes de 
controlo para garantir a disponibilidade e a 
qualidade de dados sobre a pesca e 
aquicultura;

Or. pt

Alteração 2399
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na utilização de tecnologias modernas 
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

(b) Numa utilização mais eficiente dos 
sistemas já disponíveis em cada navio de 
pesca e, se necessário, na utilização de 
tecnologias modernas de controlo para 
garantir a disponibilidade e a qualidade de 
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dados sobre a pesca;

Or. el

Alteração 2400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na utilização de tecnologias modernas
de controlo para garantir a disponibilidade 
e a qualidade de dados sobre a pesca;

(b) Na utilização de tecnologias eficazes de 
controlo para garantir a disponibilidade e a 
qualidade de dados sobre a pesca, 
atendendo a critérios de custo/eficiência 
em função das especificidades das 
diferentes frotas;

Or. es

Alteração 2401
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Numa harmonização europeia das 
normas em matéria de controlo e de 
sanção;

Or. fr

Alteração 2402
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) Na complementaridade dos controlos 
no mar e em terra;

Or. fr

Alteração 2403
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Na não discriminação dos navios de 
pesca que beneficiam do acesso às águas 
de outro Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 2404
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) No fomento de uma cultura do 
cumprimento pelos operadores;

(d) No fomento de uma cultura do 
cumprimento pelos operadores de navios 
de pesca em todos os setores;

Or. en

Alteração 2405
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) No fomento de uma cultura do 
cumprimento pelos operadores;

(d) No fomento de uma cultura de 
corresponsabilidade do cumprimento pelos 
operadores;

Or. es

Alteração 2406
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) No fomento de uma cultura do
cumprimento pelos operadores;

(d) No fomento de uma cultura de
cumprimento e de cooperação por parte 
dos operadores;

Or. el

Alteração 2407
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e 
uniformes em todos os Estados-Membros.

Or. es

Alteração 2408
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e 
uniformes em todos os Estados-Membros.

Or. es

Alteração 2409
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e 
uniformes em todos os Estados-Membros.

Or. es

Alteração 2410
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas, 
incluindo o congelamento de verbas do 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas (EMFF);

Or. en

Alteração 2411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(e) No estabelecimento de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas, 
uniformes entre os diferentes 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 2412
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.° 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A relação custo/benefício e o 
princípio da proporcionalidade.

Or. es

Alteração 2413
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) No estabelecimento de condições de 
concorrência idênticas para todos, com a 
aplicação de sanções comerciais sempre 
que se constate ter havido comportamento 
irresponsável por parte de países 
terceiros.

Or. en
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Alteração 2414
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Num regime de controlo e execução 
normalizado para cada Estado-Membro 
da UE.

Or. en

Justificação

Como as zonas de pesca são partilhadas, tem de haver um regime uniforme de conformidade 
e de controlo do cumprimento em toda a UE. Além disso, alguns Estados-Membros aplicam 
sanções administrativas e outros, sanções penais.

Alteração 2415
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A implementação do sistema de 
controlo das pescas da União deve 
assentar numa efetiva cooperação e 
coordenação entre os Estados-Membros, a 
Comissão e a Agência Europeia de 
Controlo das Pescas a nível regional, 
tendo em vista a aplicação dos princípios 
incluídos no n.º 2. A Agência Europeia de 
Controlo das Pescas é o órgão 
regulamentar de controlo responsável 
pela troca de dados em formato eletrónico
e uma capacidade de vigilância marítima 
reforçada, com vista à monitorização das 
atividades de pesca. Em caso de ameaça 
grave para a conservação dos recursos 
marinhos biológicos, a Agência Europeia 
de Controlo das Pescas cria uma unidade 
de emergência a pedido da Comissão. 
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Or. en

Alteração 2416
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Comité de Aplicação

1. É criado um Comité de Aplicação que 
inclui representantes dos 
Estados-Membros, da Comissão e da 
Agência de Controlo.
2. O Comité de Aplicação da União deve:
(a) Proceder a análises anuais do grau de 
cumprimento por cada Estado-Membro 
para identificar os casos de 
incumprimento da PCP
(b) Analisar as medidas tomadas 
relativamente às infrações detetadas.

(c) Transmitir as suas conclusões ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho

Or. en

Alteração 2417
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e os Estados-Membros
podem desenvolver projetos-piloto sobre 
novas tecnologias de controlo e novos 
sistemas de gestão dos dados.

1. A Comissão e os Estados-Membros
desenvolvem projetos-piloto sobre novas 
tecnologias de controlo e novos sistemas 
de gestão dos dados.
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Or. en

Alteração 2418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e os Estados-Membros
podem desenvolver projetos-piloto sobre 
novas tecnologias de controlo e novos 
sistemas de gestão dos dados.

1. A Comissão e os Estados-Membros
desenvolvem projetos-piloto sobre novas 
tecnologias de controlo e novos sistemas 
de gestão dos dados, depois de se terem 
assegurado de que o setor participou na 
fase de apreciação e foi mantido 
informado durante a mesma.

.

Or. el

Alteração 2419
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º suprimido
Contribuição para os custos de controlo, 

inspeção e execução
Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Or. fr
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Alteração 2420
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Part 10 – article 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido
Contribuição para os custos de controlo, 

inspeção e execução
Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Or. en

Justificação

Esta cláusula criaria condições desiguais e criaria um encargo financeiro adicional para 
uma indústria que já está em dificuldades.

Alteração 2421
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.° Suprimido
Contribuição para os custos de controlo, 

inspeção e execução
Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 



AM\906370PT.doc 25/88 PE492.616v01-00

PT

proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Or. es

Alteração 2422
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido
Contribuição para os custos de controlo, 

inspeção e execução
Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Or. pt

Alteração 2423
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 

suprimido
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pescas da União.

Or. fr

Alteração 2424
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Suprimido

Or. es

Alteração 2425
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Suprimido

Or. es
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Alteração 2426
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Parte X – Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União..

Suprimido

Or. pt

Alteração 2427
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
igual ou superior a 12 metros que arvoram 
o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
igual ou superior a 15 metros que arvoram 
o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Or. es

Alteração 2428
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 



PE492.616v01-00 28/88 AM\906370PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Os Estados-Membros devem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca que arvoram o seu 
pavilhão contribuam proporcionalmente 
para os custos de implementação do regime 
de controlo e de recolha de dados das 
pescas da União.

Or. en

Alteração 2429
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
igual ou superior a 12 metros que arvoram 
o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 
navios de pesca de comprimento fora a fora 
igual ou superior a 12 metros que arvoram 
o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo e de 
recolha de dados das pescas da União.

Or. en

Alteração 2430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte X – artigo 48 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca para 

Os Estados-Membros podem exigir que os 
titulares de uma licença de pesca do alto e 
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navios de pesca de comprimento fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos de 
implementação do regime de controlo das 
pescas da União.

de grande distância que arvoram o seu 
pavilhão contribuam proporcionalmente 
para os custos de implementação do regime 
de controlo das pescas da União. As 
características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica da frota 
costeira justificam a limitação aos 
grandes navios de pesca.

Or. es

Alteração 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 49 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos de 
sustentabilidade a longo prazo em termos 
ambientais, económicos e sociais
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Or. es

Alteração 2432
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 49 

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º. A ajuda financeira da 
União não deve apoiar operações que 
ponham em causa a sustentabilidade e a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos, a biodiversidade, os habitats e 
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os ecossistemas.

Or. en

Alteração 2433
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 49

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

A União responsabiliza-se pelo 
financiamento dos custos da política 
comum das pescas, podendo conceder 
assistência financeira a fim de contribuir 
para a realização dos objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Or. pt

Alteração 2434
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 49 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos de 
sustentabilidade a longo prazo em termos 
socioeconómicos e ambientais
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Or. es

Alteração 2435
Carl Haglund
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Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 49 

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder assistência 
financeira a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

A União só concede assistência financeira 
a medidas, ações e iniciativas que sejam 
conformes com os objetivos estabelecidos 
nos artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Alteração 2436
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49-.ºA
A ajuda financeira será gradualmente 
suprimida até 2020.

Or. en

Justificação

A indústria da pesca não deve estar dependente de um cheque do governo todos os meses. 
Como qualquer outro setor na Europa, deve poder modernizar-se e adaptar-se sem o apoio 
dos contribuintes. Dado o impacto desastroso a longo prazo que os subsídios estatais têm 
neste setor, o apoio financeiro deve ser gradualmente suprimido e não imediatamente.

Alteração 2437
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União aos 
Estados-Membros está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 

1. A assistência financeira da União aos 
Estados-Membros está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
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política comum das pescas. política comum das pescas, incluindo a 
obtenção dos resultados pretendidos pelas 
medidas introduzidas em conformidade 
com os artigos 7.º-11.º, 14.º, 17.º, 18.º, 
21.º, 22.º, 34.º, 35.º, 37.º e 38.º, do 
Regulamento 2009/1224/EC, do 
Regulamento 2008/1005/CE, ao 
cumprimento das exigências da União em 
matéria de proteção do ambiente 
incluindo em particular a Diretiva 
92/43/CEE, a Diretiva 2009/147/CE e a 
contribuição para a consecução de um 
bom estado ambiental, nos termos do 
disposto na Diretiva 2008/56/CE, e a 
aplicação do princípio da precaução pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 2438
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União aos 
Estados-Membros está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
política comum das pescas.

1. A assistência financeira da União aos 
Estados-Membros é transparente e está 
subordinada ao cumprimento por estes das 
regras da política comum das pescas.

Or. en

Alteração 2439
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
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comum das pescas pode conduzir à 
interrupção ou suspensão dos pagamentos 
ou à aplicação de uma correção financeira 
à assistência financeira da União no âmbito 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

comum das pescas, incluindo a não 
obtenção dos resultados pretendidos pelas 
medidas introduzidas em conformidade 
com os artigos 7.º-11.º, 14.º, 17.º, 18.º, 
21.º, 22.º, 34.º, 35.º, 37.º e 38.º, do 
Regulamento 2009/1224/EC, o 
Regulamento 2008/1005/CE, as 
exigências da União em matéria de 
proteção do ambiente incluindo em 
particular a Diretiva 92/43/CEE, a 
Diretiva 2009/147/CE e a contribuição 
para a consecução de um bom estado 
ambiental, nos termos do disposto na 
Diretiva 2008/56/CE, e da aplicação do 
princípio da precaução pelos 
Estados-Membros. Estas medidas devem 
ser proporcionais à natureza, dimensão, 
duração e reiteração do incumprimento.

Or. en

Alteração 2440
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
comum das pescas pode conduzir à 
interrupção ou suspensão dos pagamentos 
ou à aplicação de uma correção financeira 
à assistência financeira da União no âmbito 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
comum das pescas pode conduzir à 
interrupção ou suspensão dos pagamentos 
ou à aplicação de uma correção financeira 
à assistência financeira da União no âmbito 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento. A Comissão publica 
anualmente os casos de incumprimento 
das regras da política comum das pescas 
por parte dos Estados-Membros. 

Or. en
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Justificação

O público tem o direito de conhecer toda a amplitude do incumprimento pelos 
Estados-Membros da Política Comum das Pescas. A Comissão Europeia deve tornar públicos 
estes dados. 

Alteração 2441
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
comum das pescas pode conduzir à 
interrupção ou suspensão dos pagamentos 
ou à aplicação de uma correção financeira 
à assistência financeira da União no âmbito 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

2. O incumprimento pelos 
Estados-Membros das regras da política 
comum das pescas pode conduzir à 
interrupção ou suspensão dos pagamentos 
ou à aplicação de uma correção financeira 
à assistência financeira da União no âmbito 
da política comum das pescas. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento. Para o efeito, será 
estabelecida uma metodologia com 
objetivos, indicadores e medição 
homogénea e transparente para todos os 
Estados-Membros da União.

Or. es

Alteração 2442
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A União zela por que sejam 
disponibilizadas ao público informações 
pormenorizadas e atempadas sobre os 
objetivos e a administração da assistência 
financeira, incluindo avaliações e 
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orçamentos pertinentes.

Or. en

Justificação

Princípio da transparência aplicado aos gastos com o erário público.

Alteração 2443
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura a divulgação 
pública de informações pormenorizadas e 
atempadas sobre a utilização da 
assistência financeira, incluindo 
avaliações e orçamentos pertinentes.

Or. en

Alteração 2444
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União aos 
operadores está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
política comum das pescas.

1. A assistência financeira da União aos 
Estados-Membros está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
política comum das pescas e do 
Regulamento 2009/1224/EC, do 
Regulamento 2008/1005/CE (incluindo na 
versão modificada ou substituída) e das 
exigências da União em matéria de 
proteção do ambiente incluindo em 
particular a Diretiva 92/43/CEE, a 
Diretiva 2009/147/CE e a contribuição 
para a consecução de um bom estado 
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ambiental, nos termos do disposto na 
Diretiva 2008/56/CE. Em caso algum será 
concedida ajuda financeira a operações 
que ponham em causa a sustentabilidade 
e a conservação dos recursos biológicos 
marinhos, a biodiversidade, os habitats e 
os ecossistemas.

Or. en

Alteração 2445
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União aos 
operadores está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
política comum das pescas.

1. A assistência financeira da União aos 
operadores está subordinada ao 
cumprimento por estes dos objetivos e
regras da política comum das pescas.

Or. es

Alteração 2446
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União aos 
operadores está subordinada ao 
cumprimento por estes das regras da 
política comum das pescas.

1. A assistência financeira da União aos 
operadores, proprietários de navios e 
pescadores está subordinada ao 
cumprimento das regras e dos objetivos da 
política comum das pescas pelos 
operadores.

Or. en
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Alteração 2447
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de eliminar o excesso de 
capacidade, cumpre prever ajudas para os 
casos de cessação temporária ou 
permanente e para os desmantelamentos. 
Para um maior controlo e eficiência, estas 
medidas devem ser aplicadas no âmbito 
dos planos plurianuais. As medidas de 
ajuda à cessação temporária devem 
aplicar-se ao conjunto dos intervenientes 
ativos da cadeia.

Or. es

Alteração 2448
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves.

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas, aplicadas pelo Estado-Membro, 
devem ser proporcionais à natureza, 
dimensão, duração e reiteração das 
infrações graves.

Or. es

Alteração 2449
Carmen Fraga Estévez
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Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves.

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas, aplicadas pelo Estado-Membro, 
devem ser proporcionais à natureza, 
dimensão, duração e reiteração das 
infrações graves.

Or. es

Justificação

A aplicação das medidas de controlo é da competência dos Estados-Membros. Para evitar 
más interpretações, esta precisão deve constar do articulado.

Alteração 2450
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves.

2. Todas as infrações graves às regras da 
política comum das pescas, do 
Regulamento 2009/1224/EC, do 
Regulamento 2008/1005/CE (incluindo na 
versão modificada ou substituída) e das 
exigências da União em matéria de 
proteção do ambiente cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves Estas medidas devem 
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ser proporcionais à natureza, dimensão, 
duração e reiteração das infrações graves.

Or. en

Alteração 2451
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves.

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas, aplicadas pelo Estado-Membro, 
devem ser proporcionais à natureza, 
dimensão, duração e reiteração das 
infrações graves.

Or. es

Alteração 2452
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
das infrações graves.

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores conduzem à proibição 
temporária ou permanente de acesso à 
assistência financeira da União e/ou à 
aplicação de reduções financeiras. Estas 
medidas devem ser dissuasórias, eficazes e 
proporcionais à natureza, dimensão, 
duração e reiteração das infrações graves.
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Or. en

Alteração 2453
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador unicamente se, durante o 
ano anterior à sua concessão, não lhe 
tiverem sido aplicadas sanções por 
infrações graves.

3. Os EstadosMembros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador unicamente se, durante o 
período de, pelo menos, 5 anos anterior à 
sua concessão, não lhe tiverem sido 
aplicadas sanções por infrações graves.

Or. en

Alteração 2454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador unicamente se, durante o 
ano anterior à sua concessão, não lhe 
tiverem sido aplicadas sanções por 
infrações graves.

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador unicamente se, durante os 
cinco anos anteriores à sua concessão, não 
lhe tiverem sido aplicadas sanções por 
infrações graves.

Or. en

Alteração 2455
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros publicam anualmente e 
colocam em linha todos os casos de 
infrações graves às regras da  política 
comum das pescas por parte dos 
operadores.

Or. en

Justificação

Desconhece-se a dimensão total das infrações graves à legislação sobre a pesca, a qual 
também não é regularmente publicada pelos Estados-Membros. A publicação sistemática 
destas informações tornará mais fácil a identificação dos proprietários de navios que 
infringiram a lei.

Alteração 2456
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona ou esfera de competência
referidas no anexo III, a fim de promover 
uma representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

Or. fr

Alteração 2457
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas em conformidade com 
o disposto no artigo 54.° (1°) e contribuir 
para a realização dos objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

Or. es

Alteração 2458
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona ou esfera de competência
referidas no anexo III, a fim de promover 
uma representação equilibrada de todas as 
partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

Or. fr

Alteração 2459
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 

1. São instituídos conselhos consultivos 
para cada zona de competência referida no 
anexo III, a fim de promover uma 
representação equilibrada de todas as 
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partes interessadas e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

partes interessadas, incluindo
representantes nacionais do setor da 
pesca, da indústria transformadora, 
cientistas, autoridades locais, ONG, 
agências de controlo e representantes da 
sociedade civil e contribuir para a 
realização dos objetivos estabelecidos nos 
artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Alteração 2460
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

Suprimido

Or. es

Justificação

A modificação das zonas de competência dos CC, ou a criação de novas zonas são atos 
essenciais, pelo que não devem inscrever-se no âmbito dos atos delegados.

Alteração 2461
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito às 

2. O Conselho e o Parlamento Europeu 
podem facultar à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 



PE492.616v01-00 44/88 AM\906370PT.doc

PT

alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

com o artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

Or. es

Alteração 2462
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos para alterar as zonas de competência, 
criar novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos e criar novos 
conselhos consultivos adotando o processo 
legislativo ordinário.

Or. it

Alteração 2463
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos, e respetivo
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financiamento.

Or. en

Justificação

É vital disponibilizar financiamento adequado para o funcionamento eficaz dos conselhos 
consultivos.

Alteração 2464
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

2. A alteração das zonas de competência, a 
criação de novas zonas de competência 
para os conselhos consultivos e a criação
de novos conselhos consultivos devem ser 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho mediante o processo de 
codecisão.

Or. es

Alteração 2465
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos.

2. As decisões no sentido de alterar as 
zonas de competência, criar novas zonas de 
competência para os conselhos consultivos 
ou criar novos conselhos consultivos são 
adotadas através do processo de codecisão 
legislativa.



PE492.616v01-00 46/88 AM\906370PT.doc

PT

Or. es

Alteração 2466
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O conselho consultivo a criar para as 
regiões ultraperiféricas será dividido em 
três secções: a secção Caraíbas, que 
compreenderá Guadalupe, Martinica e 
Guiana; a secção Oceano Índico 
Sudoeste, que compreenderá a Reunião e 
Mayotte, e, por último, a secção 
Macaronésia, que compreenderá as ilhas 
Canárias, os Açores e a Madeira.

Or. fr

Alteração 2467
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No seguimento das orientações da 
Comissão Europeia relativas aos 
princípios da regionalização e da 
subsidiariedade, de modo também a 
proporcionar uma abordagem 
ecossistémica e tendo em conta o caráter 
sensível das suas especificidades, deve ser 
criado um Conselho Consultivo Regional 
para as regiões ultraperiféricas.

Or. pt
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Alteração 2468
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os países terceiros que compartilham a 
bacia marítima dos territórios da União 
podem ter um estatuto de observador nos 
conselhos consultivos regionais.

Or. fr

Alteração 2469
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos podem: 1. Os conselhos consultivos devem:

Or. pt

Alteração 2470
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos podem: 1. Os conselhos consultivos

Or. es

Alteração 2471
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão, ao Parlamento Europeu ou 
ao Estado-Membro em causa sobre 
questões socioeconómicas e relacionadas 
com a gestão das pescas e a aquicultura.

Or. es

Alteração 2472
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão, ao Parlamento Europeu ou 
ao Estado-Membro em causa sobre 
questões relacionadas com a gestão das 
pescas e a aquicultura;

Or. en

Alteração 2473
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão e os aspetos socioeconómicos das 
pescas e a aquicultura.
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Or. es

Alteração 2474
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apresentar recomendações e sugestões à 
Comissão ou ao Estado-Membro em causa 
sobre questões relacionadas com a gestão 
das pescas e a aquicultura;

a) Apresentar, em colaboração direta com 
a comunidade científica, recomendações e 
sugestões à Comissão ou ao Estado-
Membro em causa sobre questões 
relacionadas com a gestão das pescas e a 
aquicultura;

Or. fr

Alteração 2475
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão, ao Parlamento Europeu ou 
ao Estado-Membro em causa sobre 
questões de conservação das pescarias e 
os aspetos socioeconómicos relacionados 
com a gestão das pescas e a aquicultura.

Or. es

Alteração 2476
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura, as quais 
devem ser tidas em devida conta;

Or. pt

Alteração 2477
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Apresentar recomendações e propostas
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura, sobre 
aspetos relacionados com a conservação 
das pescarias e sobre aspetos 
socioeconómicos.

Or. es

Alteração 2478
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar recomendações e sugestões 
à Comissão ou ao Estado-Membro em 
causa sobre questões relacionadas com a 
gestão das pescas e a aquicultura;

(a) Devem apresentar recomendações e 
sugestões à Comissão ou ao Estado-
Membro em causa sobre questões 
relacionadas com a gestão das pescas e a 
aquicultura;

Or. es
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Alteração 2479
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Assistir os Estados-Membros na 
aplicação adequada de medidas no âmbito 
de uma política comum das pescas 
regionalizada; 

Or. en

Alteração 2480
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informar a Comissão e os 
Estados-Membros de problemas relativos à 
gestão das pescas e à aquicultura nas 
respetivas zonas de competência;

(b) Informar a Comissão, o Parlamento e 
os Estados-Membros de problemas 
relativos à gestão das pescas e à 
aquicultura nas respetivas zonas de 
competência e, de um modo mais geral, 
relativos às medidas a que se referem os 
Títulos II e III do presente regulamento;

Or. es

Alteração 2481
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Informar a Comissão e os 
Estados-Membros de problemas relativos à 
gestão das pescas e à aquicultura nas 
respetivas zonas de competência;

(b) Informar a Comissão, o Parlamento 
Europeu e os Estados-Membros de 
problemas relativos à gestão das pescas e à 
aquicultura nas respetivas zonas de 
competência;

Or. en

Alteração 2482
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informar a Comissão e os 
Estados-Membros de problemas relativos à 
gestão das pescas e à aquicultura nas 
respetivas zonas de competência;

(b) Informar a Comissão, o Parlamento 
Europeu e os Estados-Membros de 
problemas relativos à gestão das pescas e à 
aquicultura nas respetivas zonas de 
competência;

Or. es

Alteração 2483
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informar a Comissão e os 
Estados-Membros de problemas relativos à 
gestão das pescas e à aquicultura nas 
respetivas zonas de competência;

(b) Devem informar a Comissão e os 
Estados-Membros de problemas relativos à 
gestão das pescas e à aquicultura nas 
respetivas zonas de competência;

Or. es
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Alteração 2484
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contribuir, em estreita colaboração 
com os cientistas, para a recolha, o 
fornecimento e a análise dos dados 
necessários para a elaboração de medidas 
de conservação.

(c) Devem contribuir, em estreita 
colaboração com os cientistas, para a 
recolha, o fornecimento e a análise dos 
dados necessários para a elaboração de 
medidas de conservação.

Or. es

Alteração 2485
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Emitir pareceres sobre os projetos de 
planos plurianuais, tal como definidos no 
artigo 17.º, e sobre projetos de medidas 
técnicas, tal como definidas no artigo 21.º, 
e transmiti-los aos Estados-Membros
diretamente interessados pela pescaria ou 
zona em questão.

Or. fr

Alteração 2486
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Participar no desenvolvimento de 
medidas de conservação, nos termos dos 
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artigos 17.º e 18.º do presente 
Regulamento;

Or. en

Alteração 2487
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Tornar-se mais amplamente 
representativos e adquirir maiores 
responsabilidades, contribuindo assim 
ativamente para a elaboração de planos 
de gestão plurianuais. 

Or. it

Alteração 2488
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Emitir pareceres, com caráter 
vinculativo, de resposta às consultas sobre 
medidas contidas nos Títulos II e III do 
Regulamento.

Or. es

Alteração 2489
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Colaborar na cogestão dos recursos 
da pesca;

Or. es

Alteração 2490
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Participar no desenvolvimento de 
medidas técnicas, nos termos dos artigos 
21.º e 22.º do presente Regulamento;

Or. en

Alteração 2491
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os conselhos consultivos enviam um 
relatório sobre as matérias a tratar nas 
reuniões dos grupos de trabalho de pesca 
regionalizados, em conformidade com o 
disposto no n.° 6 do artigo 16-A do 
presente regulamento. Os comités 
consultivos prestam apoio e colaboram no 
trabalho dos grupos de trabalho de pesca 
regionalizados a que se referem os artigos 
16.°-A a 22.° do presente regulamento.

Or. es
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Justificação

A presente alteração visa manter a coerência com a criação do novo Capítulo I do Título III.

Alteração 2492
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa, respondem, 
num período razoável, a qualquer 
recomendação, sugestão ou informação 
recebida nos termos do n.º 1.

2. A Comissão, o Parlamento Europeu e, 
se for caso disso, o Estado-Membro em 
causa, respondem, no prazo de dois meses, 
a qualquer recomendação, sugestão ou 
informação recebida nos termos do n. 1.

Or. es

Alteração 2493
Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa, respondem, 
num período razoável, a qualquer 
recomendação, sugestão ou informação 
recebida nos termos do n.º 1.

2. A Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa, solicitam um 
parecer obrigatório aos conselhos 
consultivos regionais e respondem, num 
período razoável, a qualquer 
recomendação, sugestão ou informação 
recebida nos termos do n.º 1.

Or. it

Alteração 2494
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Part XII – artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa, respondem, 
num período razoável, a qualquer 
recomendação, sugestão ou informação 
recebida nos termos do n.º 1.

2. A Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa, respondem, no 
prazo máximo de 30 dias, e sempre antes 
da adoção de medidas/atos definitivos, a 
qualquer recomendação, sugestão ou 
informação recebida nos termos do n.º 1.

Or. pt

Alteração 2495
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão solicita o parecer do 
conselho consultivo competente antes de 
propor qualquer medida de gestão inscrita 
no seu âmbito de competências.

Or. fr

Alteração 2496
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão consulta o conselho 
consultivo competente antes de propor 
qualquer medida de gestão inscrita no seu 
âmbito de competências.

Or. fr
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Alteração 2497
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão consulta o conselho 
consultivo competente antes de propor 
qualquer medida de gestão inscrita no seu 
âmbito de competências.

Or. fr

Alteração 2498
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve trabalhar 
conjuntamente com as autoridades 
estatais, regionais e os CCR para a 
aplicação das medidas da reforma.

Or. es

Alteração 2499
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão terá em devida 
consideração os pareceres dos conselhos 
consultivos e publicará dentro de um 
prazo razoável uma análise objetiva que 
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justifique a sua decisão sempre que não 
esteja de acordo com os referidos 
pareceres.

Or. fr

Alteração 2500
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos
maioritariamente por organizações 
representantes dos operadores das pescas e
da aquicultura. Integram igualmente
outros grupos de interesses implicados na 
política comum das pescas.

Or. fr

Justificação

É conveniente esclarecer o papel da aquicultura, uma vez que esta vai dispor de um conselho 
consultivo no âmbito do presente regulamento.

Alteração 2501
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
pelas administrações dos 
Estados-Membros responsáveis pelas 
pescas, pelas organizações representantes 
dos operadores das pescas, pela 
comunidade científica e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.
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Or. es

Alteração 2502
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por

a. organizações representantes dos 
operadores das pesca;

b. representantes das administrações 
nacionais;
c. investigadores dos institutos científicos 
e de investigação no domínio das pescas 
dos  Estados-Membros e de instituições 
científicas internacionais que aconselhem  
a Comissão;
d. outros grupos de interesses implicados 
na política comum das pescas.

Or. es

Justificação

Tanto as administrações nacionais como os cientistas devem ser mais associados aos 
trabalhos dos CC.

Alteração 2503
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 1. Os conselhos consultivos são compostos
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por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

principalmente por pescadores e outros
representantes de interesses implicados na 
política comum das pescas, como, por 
exemplo, representantes dos setores da 
pesca e da aquicultura, dos interesses 
ambientais e dos consumidores, e por 
peritos especializados de todos os 
Estados-Membros com interesses 
pesqueiros na zona em causa. Os 
representantes das administrações 
nacionais e regionais com interesses 
pesqueiros na zona em causa têm o direito 
de participar nos conselhos consultivos 
regionais na qualidade de membros ou de 
observadores. A Comissão e o Parlamento 
Europeu podem participar nas reuniões 
dos conselhos consultivos.

Or. fr

Alteração 2504
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos devem ampliar 
a sua base de participação e são 
compostos por organizações representantes 
dos operadores das pescas e outros grupos 
de interesses implicados na política comum 
das pescas, incluindo cientistas, ONG, 
agências de controlo e autoridades locais.

Or. en

Alteração 2505
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas, bem como cientistas e 
representantes das administrações 
nacionais e regionais pertinentes.

Or. en

Justificação

Representação plena em conselhos consultivos, a fim de assegurar que todas as partes 
interessadas sejam incluídas.

Alteração 2506
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes das 
administrações dos Estados-Membros
responsáveis pelas pescas, dos operadores 
das pescas e pelos representantes dos 
trabalhadores, bem como dos outros 
grupos de interesses implicados na política 
comum das pescas. Os representantes da 
comunidade científica devem participar 
na qualidade de observadores.

Or. es

Alteração 2507
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes de todas 
as partes implicadas na política comum 
das pescas.

Or. en

Alteração 2508
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas. Todas as partes interessadas 
podem participar na elaboração dos 
programas de gestão dos conselhos 
consultivos.

Or. el

Alteração 2509
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e aquacultura e
outros grupos de interesses implicados na 
política comum das pescas.
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Or. pt

Alteração 2510
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
pelas administrações locais, regionais e 
nacionais responsáveis pelas pescas, pelos 
cientistas, na qualidade de observadores, 
pelas organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

Or. es

Alteração 2511
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas, das administrações 
dos Estados-Membros, em função da sua 
competência legislativa, pela comunidade 
científica, pelos representantes dos 
trabalhadores do mar e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

Or. es
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Alteração 2512
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas.

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas, das administrações 
do setor das pescas, pelos institutos 
científicos, pelos representantes dos 
pescadores, pelas associações de mulheres 
do mar e outros grupos de interesses 
implicados na política comum das pescas.

Or. es

Alteração 2513
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Pelo menos 50 % dos lugares da 
Assembleia Geral e do Comité Executivo 
devem ser ocupados por representantes da 
pesca profissional.

Or. fr

Alteração 2514
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada conselho consultivo é composto 
por uma assembleia geral e um comité 

2. Cada conselho consultivo é composto 
por uma assembleia geral e um comité 
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executivo e adota as medidas necessárias 
para a sua organização e para garantir a 
transparência e o respeito de todas as 
opiniões manifestadas.

executivo e adota as medidas necessárias 
para a sua organização e para garantir a 
transparência nos procedimentos e o 
respeito de todas as opiniões manifestadas.

Or. es

Alteração 2515
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A- A assembleia geral nomeia um 
comité executivo composto, no máximo, 
por 30 membros. O comité executivo gere 
as atividades do conselho consultivo 
regional e aprova as suas recomendações.

Or. es

Justificação

Considera-se necessário incluir uma modificação do artigo 4.° n.° 3 da Decisão do Conselho 
2004/585/CE que institui conselhos consultivos regionais no âmbito da política comum das 
pescas, a fim de aumentar o número de membros do comité executivo. Trata-se de uma 
modificação já invocada por vários CCR, em particular o CCR para a grande distância, e 
que se considera especialmente pertinente com a prevista criação do conselho consultivo da 
aquicultura, que poderá ter muito mais membros.

Alteração 2516
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os conselhos consultivos podem 
solicitar a assistência financeira da União 
enquanto organismos que prosseguem um 
fim de interesse geral europeu.

3. Os conselhos consultivos podem 
solicitar a assistência financeira da União 
para a sua constituição e funcionamento,
enquanto organismos que prosseguem um 
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fim de interesse geral europeu.

Or. pt

Alteração 2517
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os conselhos consultivos podem 
solicitar a assistência financeira da União
enquanto organismos que prosseguem um 
fim de interesse geral europeu.

3. Os conselhos consultivos podem 
solicitar a assistência financeira da União 
ao abrigo do Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas (EMFF) 
para a cobertura dos custos 
administrativos técnicos e científicos 
associados à realização de estudos que 
corroborem as suas recomendações.

Or. en

Justificação

É vital um financiamento que garanta o funcionamento eficaz dos conselhos consultivos, 
tanto para fins administrativos como para a encomendação de relatórios técnicos e 
científicos.

Alteração 2518
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

Suprimido

Or. es
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Justificação

A composição e as regras para o funcionamento dos CC são atos essenciais, não devendo, 
pois, fazer parte dos atos delegados.

Alteração 2519
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição e funcionamento dos
conselhos consultivos.

4. Os conselhos consultivos estabelecem o 
seu regulamento interno com base em 
normas comuns elaboradas pela 
Comissão, por via de atos de execução.

Or. fr

Alteração 2520
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

4. O Conselho e o Parlamento Europeu 
podem facultar à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

Or. es

Alteração 2521
Estelle Grelier
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Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

4. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito às regras 
aplicáveis à composição e funcionamento 
dos conselhos consultivos.

Or. fr

Alteração 2522
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

4. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito à 
composição, funcionamento e 
financiamento dos conselhos consultivos.

Or. en

Justificação

É vital um financiamento que garanta o funcionamento eficaz dos conselhos consultivos, 
tanto para fins administrativos como para a encomendação de relatórios técnicos e 
científicos.

Alteração 2523
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para 4. A composição e funcionamento dos 
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adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito à
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

conselhos consultivos são estabelecidos 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
mediante o processo legislativo ordinário 
de codecisão.

Or. es

Alteração 2524
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito à
composição e funcionamento dos 
conselhos consultivos.

4. A composição e o funcionamento dos 
conselhos consultivos devem ser decididos 
por codecisão.

Or. es

Alteração 2525
Estelle Grelier

Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os conselhos consultivos estabelecem o 
seu regulamento interno com base em 
normas comuns elaboradas pela 
Comissão, por via de atos de execução.

Or. fr

Alteração 2526
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta de regulamento
Parte XIII– artigo 55 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo.

1. Após parecer dos conselhos consultivos 
Regionais (CCR), é dada ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu a possibilidade de 
conferir à Comissão poder para adotar atos 
delegados sujeito às condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. es

Alteração 2527
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XIII – artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, n.º 2, 15.º, n.º 6, 20.º, n.os 1 e 
2, 24.º, n.os 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, n.º 4, 
37.º, n.º 6, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 54.º, 
n.º 4, é conferida por um período 
indeterminado a partir de 1 de janeiro de 
2013.

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, n.º 2, 36.º, n.º 4, 37.º, n.º 6, 
47.º, n.º 2 e 52.º, n.º 2, é conferida por um 
período indeterminado a partir de 1 de 
janeiro de 2013.

Or. fr

Alteração 2528
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XIII– artigo 55 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, n.º 2, 15.º, n.º 6, 20.º, n.ºs 1 e 
2, 24.º, n.ºs 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, n.º 4, 
37.º, n.º 6, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 54.º, 

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 36.º, n.º 4, 37.º, n.º 6, e   47.º, n.º 2, 
é conferida por um período indeterminado 
a partir de 1 de janeiro de 2013.
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n.º 4, é conferida por um período 
indeterminado a partir de 1 de janeiro de 
2013.

Or. es

Justificação

Os atos a que se refere este número são considerados atos essenciais, não devendo ser atos 
delegados.

Alteração 2529
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XIII – artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, n.º 2, 15.º, n.º 6, 20.º, n.os 1 e 
2, 24.º, n.os 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, n.º 4, 
37.º, n.º 6, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 54.º, 
n.º 4, pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. A decisão 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, n.º 2, 36.º, n.º 4, 37.º, n.º 6, 
47.º, n.º 2 e 52.º, n.º 2, pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. fr

Alteração 2530
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XIII– artigo 55 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, n.º 2, 15.º, n.º 6, 20.º, n.ºs 1 e 
2, 24.º, n.ºs 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, n.º 4, 
37.º, n.º 6, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 54.º, 
n.º 4, pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poder referida no n.º 36 
do artigo 4.º, no n.º 6 do artigo 37.º e no n.º 
2 do artigo 47.º pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Or. es

Justificação

Os atos a que se refere este número são considerados atos essenciais, não devendo fazer 
parte dos atos delegados.

Alteração 2531
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XIII – artigo 55 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 12.º, n.º 3, 15.º, n.º 4, 20.º, 
n.os 1 e 2, 24.º, n.os 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, 
n.º 4, 37.º, n.º 7, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 
54.º, n.º 4, só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 12.º, n.º 3, 36.º, n.º 4, 37.º, n.º 7, 
47.º, n.º 2 e 52.º, n.º 2, só pode entrar em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções.
Esse período pode ser prorrogado por dois 
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de que não formularão objeções. Esse 
período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. fr

Alteração 2532
Carmen Fraga Estévez

Proposta de regulamento
Parte XIII– artigo 55 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 12.º, n.º 3, 15.º, n.º 4, 20.º, 
n.ºs 1 e 2, 24.º, n.ºs 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, 
n.º 4, 37.º, n.º 7, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 
54.º, n.º 4, só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não formularão objeções. Esse 
período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 36.º, n.º 4, 37.° 
n.° 7 e  47.°, n.° 2 só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo do referido 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse período 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. es

Alteração 2533
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte XIII– artigo 55 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 12.º, n.º 3, 15.º, n.º 4, 20.º, 

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 12.º, n.º 3, 15.º, n.º 4, 20.º, 
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n.ºs 1 e 2, 24.º, n.ºs 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, 
n.º 4, 37.º, n.º 7, 47.º, n.º 2, 52.º, n.º 2, e 
54.º, n.º 4, só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não formularão objeções. Esse 
período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

n.ºs 1 e 2, 24.º, n.ºs 1 e 2, 35.º, n.º 3, 36.º, 
n.º 4, 37.º, n.º 7, 47.º, n.º 2, só pode entrar 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Esse período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. es

Alteração 2534
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Parte XIII – artigo 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.º-A
Conselho setorial para as competências e 

o emprego  
1) O conselho setorial para as 
competências e o emprego no setor das 
pescas deve facilitar os objetivos da 
reforma política comum da pesca, 
nomeadamente, emitir recomendações 
relativas aos programas de formação para 
pescadores, às qualificações profissionais 
e à gestão sustentável e ao 
empreendedorismo.
2) O conselho setorial para as 
competências e o emprego no setor das 
pescas deve ainda contribuir para:
(a) Almejar empregos melhores e mais 
seguros;
b) Melhorar o desempenho económico do 
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setor das pescas;
c) Melhorar as condições de vida a bordo 
das embarcações de pesca;
d) Melhorar a adequação entre a oferta e 
a procura de emprego; 
e) Criar programas integrados de 
formação para o setor marítimo.
3) O conselho setorial para as
competências e o emprego no setor das 
pescas deve facilitar os objetivos da 
reforma política comum da pesca, 
nomeadamente, emitir recomendações 
relativas aos programas de formação para 
pescadores, às qualificações profissionais 
e à gestão sustentável e ao
empreendedorismo.

Or. en

Alteração 2535
Iliana Malinova Iotova

Proposta de regulamento
Parte XIII – artigo 56 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica um relatório anual 
para informar o público sobre a situação 
das pescas na UE, no qual são incluídas 
informações sobre os níveis de biomassa 
das unidades populacionais de peixes, a 
sustentabilidade das taxas de exploração e 
a disponibilidade de dados científicos.

Or. bg

Alteração 2536
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. É revogada a Decisão 2004/285/CE, 
com efeitos a partir da data de entrada em 
vigor das regras adotadas ao abrigo dos 
artigos 51.º, n.º 4, e 52.º, n.º 4.

2. É revogada a Decisão 2004/285/CE, 
com efeitos a partir da data de entrada em 
vigor das regras adotadas ao abrigo do 
artigo 26.º-C, n.º 4.

Or. en

Justificação

Incorrect articles included.

Alteração 2537
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É revogado o Regulamento (CE) 
n.º 199/2008.

suprimido

Or. fr

Alteração 2538
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É revogado o Regulamento (CE) 
n.º 199/2008.

Suprimido

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 199/2008 estabelece uma série  de requisitos para a recolha de 
dados, incluindo disposições que são importantes para a consecução de um bom estado 
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ambiental ao abrigo da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM). Por exemplo, requer 
a recolha e a gestão, no âmbito de programas plurianuais, de dados biológicos, técnicos, 
ambientais e sócio-económicos relativos ao setor das pescas e, depois, especifica o que isso 
significa. A revogação do regulamento deixaria um grande vazio nas necessidades de dados 
para a PCP e a DQEM.

Alteração 2539
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É revogado o Regulamento (CE) 
n.º 199/2008.

Suprimido

Or. en

Alteração 2540
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No artigo 1.º, n.º 1 do Regulamento 
(CE) n.º 1288/2009, os termos “3 
(incluindo os subpontos 3.1-3.2)” 
tornam-se caducos.

Or. en

Justificação

Esta derrogação prevê uma autorização limitada da pesca por impulsos elétricos.

Alteração 2541
João Ferreira

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
Revisão

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
intercalar e um relatório final, antes do 
final de 2022, sobre o funcionamento, 
aplicação e financiamento da Política 
Comum das Pescas.

Or. pt

Alteração 2542
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Medidas transitórias

Não obstante o artigo 57.º, n.º 4, o 
Regulamento (CE) n.º 199/2008 continua 
a aplicar-se aos programas nacionais de 
recolha e gestão de dados adotados para 
2011-2013.

Or. en

Alteração 2543
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o artigo 57.º, n.º 4, o 
Regulamento (CE) n.º 199/2008 continua a 

Não obstante o artigo 57.º, n.º 4, o 
Regulamento (CE) n.º 199/2008 continua a 
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aplicar-se aos programas nacionais de 
recolha e gestão de dados adotados para 
2011-2013.

aplicar-se aos programas nacionais de 
recolha e gestão de dados adotados 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.

Or. en

Alteração 2544
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A
A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, antes do final de 
2022, um relatório sobre o funcionamento 
da Política Comum das Pescas.

Or. en

Justificação

Estabelece uma data clara para a revisão da nova PCP pela Comissão.

Alteração 2545
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A
Revisão

1. De cinco em cinco anos, a Comissão 
procede à revisão das disposições da Parte 
I e apresenta propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para a 
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incorporação das melhores práticas na 
gestão das pescas.
2. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, antes do final de 
2022, um relatório sobre o funcionamento 
da Política Comum das Pescas.

Or. en

Alteração 2546
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – linha 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III ANEXO III

CONSELHOS CONSULTIVOS CONSELHOS CONSULTIVOS
Nome do 
conselho 
consultivo

Competência Nome do 
conselho 
consultivo

Competência

Mar Báltico Divisões CIEM
IIIb, IIIc, IIId

Mar Báltico Divisões CIEM 
IIIb, IIIc, IIId

Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Águas Ocidentais 
Norte

Subzonas CIEM 
V (excluindo Va 
e unicamente 
águas da UE da 
divisão Vb), VI, 
VII

Águas Ocidentais 
Norte

Subzonas CIEM 
V (excluindo Va 
e unicamente 
águas da UE da 
divisão Vb), VI, 
VII

Águas Ocidentais 
Sul

Subzonas CIEM 
VIII, IX, X 
(águas em torno 
dos Açores) e 
zonas CECAF 

Águas Ocidentais 
Sul

Subzonas CIEM 
VIII, IX, X 
(águas em torno 
dos Açores) e 
zonas CECAF 
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34.1.1, 34.1.2 e 
34.2.0 (águas em 
torno da Madeira 
e das ilhas 
Canárias)

34.1.1, 34.1.2 e 
34.2.0 (águas em 
torno da Madeira 
e das ilhas 
Canárias)

Unidades 
populacionais 
pelágicas 
(verdinho, 
sarda/cavala, 
carapau, arenque)

Competência em 
todas as zonas 
(exceto mar 
Báltico, mar 
Mediterrâneo e 
aquicultura)

Unidades 
populacionais 
pelágicas 
(verdinho, 
sarda/cavala, 
carapau, arenque)

Competência em 
todas as zonas 
(exceto mar 
Báltico, mar 
Mediterrâneo e 
aquicultura)

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Regiões 
ultraperiféricas, 
subdividido em 
três bacias 
marítimas:
Atlântico Oeste, 
Atlântico Este, 
Oceano Índico

Todas as zonas 
CIEM referentes 
às águas em 
torno das regiões 
ultraperiféricas, 
nomeadamente 
as águas 
marítimas da 
Guadalupe, 
Guiana Francesa 
e Martinica, das 
ilhas Canárias, 
dos Açores e 
Madeira e da 
Reunião

Or. fr

Alteração 2547
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – linha 8-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III ANEXO III
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CONSELHOS CONSULTIVOS CONSELHOS CONSULTIVOS
Nome do 
conselho 
consultivo

Competência Nome do 
conselho 
consultivo

Competência

Mar Báltico Divisões CIEM 
IIIb, IIIc, IIId

Mar Báltico Divisões CIEM 
IIIb, IIIc, IIId

Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Águas Ocidentais 
Norte

Subzonas CIEM 
V (excluindo Va 
e unicamente 
águas da UE da 
divisão Vb), VI, 
VII

Águas Ocidentais 
Norte

Subzonas CIEM 
V (excluindo Va 
e unicamente 
águas da UE da 
divisão Vb), VI, 
VII

Águas Ocidentais 
Sul

Subzonas CIEM 
VIII, IX, X 
(águas em torno 
dos Açores) e 
zonas CECAF 
34.1.1, 34.1.2 e 
34.2.0 (águas em 
torno da Madeira 
e das ilhas 
Canárias)

Águas Ocidentais 
Sul

Subzonas CIEM 
VIII, IX, X 
(águas em torno 
dos Açores) e 
zonas CECAF 
34.1.1, 34.1.2 e 
34.2.0 (águas em 
torno da Madeira 
e das ilhas 
Canárias)

Unidades 
populacionais 
pelágicas 
(verdinho, 
sarda/cavala, 
carapau, arenque)

Competência em 
todas as zonas 
(exceto mar 
Báltico, mar 
Mediterrâneo e 
aquicultura)

Unidades 
populacionais 
pelágicas 
(verdinho, 
sarda/cavala, 
carapau, arenque)

Competência em 
todas as zonas 
(exceto mar 
Báltico, mar 
Mediterrâneo e 
aquicultura)

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Pesca interior Todas as águas 
interiores dos 
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Estados-Membro
s da União 
Europeia

Or. fr

Alteração 2548
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III ANEXO III

CONSELHOS CONSULTIVOS CONSELHOS CONSULTIVOS
Nome do 
conselho 
consultivo

Competência Nome do 
conselho 
consultivo

Competência

Mar Báltico Divisões36 CIEM  
IIIb, IIIc, IIId

Mar Báltico Divisões36 CIEM  
IIIb, IIIc, IIId

Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Águas Ocidentais 
Norte

Subzonas CIEM 
V (excluindo Va 
e unicamente 
águas da UE da 
divisão Vb), VI, 
VII

Águas Ocidentais 
Norte

Subzonas CIEM 
V (excluindo Va 
e unicamente 
águas da UE da 
divisão Vb), VI, 
VII

Águas Ocidentais 
Sul

Subzonas CIEM 
VIII, IX, X 
(águas em torno 
dos Açores) e 
zonas CECAF37

34.1.1, 34.1.2 e 
34.2.0 (águas em 
torno da Madeira 
e das ilhas 

Águas Ocidentais 
Sul

Subzonas CIEM 
VIII, IX, X 
(águas em torno 
dos Açores) e 
zonas CECAF37

34.1.1, 34.1.2 e 
34.2.0 (águas em 
torno da Madeira 
e das ilhas 
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Canárias) Canárias)

Unidades 
populacionais 
pelágicas 
(verdinho, 
sarda/cavala, 
carapau, arenque)

Competência em 
todas as zonas 
(exceto mar 
Báltico, mar 
Mediterrâneo e 
aquicultura)

Unidades 
populacionais 
pelágicas 
(verdinho, 
sarda/cavala, 
carapau, arenque)

Competência em 
todas as zonas 
(exceto mar 
Báltico, mar 
Mediterrâneo e 
aquicultura)

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Conselho 
consultivo dos 
mercados

Todos os setores
do mercado

Or. en

Justificação

À luz do termo do CCPA e, em particular, do seu Grupo 3 "Funcionamento dos mercados",
no quadro da política reformada, é essencial que as questões relativas aos mercados sejam 
tratadas a um nível apropriado como é o caso do conselho consultivo dos mercados. Os 
mercados e a comercialização são componentes essenciais desta política de reforma e um tal 
conselho consultivo constitui um pré-requisito necessário.

Alteração 2549
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III
FUNCIONAMENTO E 

FINANCIAMENTO
a) Na assembleia geral e no comité 
executivo, dois terços dos mandatos são 
atribuídos a representantes dos 
pescadores, se for caso disso, e 
representantes dos setores da produção, 
da transformação e da comercialização, e 
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um terço a representantes dos outros 
grupos de interesses implicados na 
política comum das pescas.
b) Exceto no caso do conselho consultivo 
para a aquicultura, os membros do comité 
executivo incluem, pelo menos, um 
representante do setor da captura de cada 
Estado-Membro interessado.
c) As recomendações são, sempre que 
possível, adotadas pelos membros do 
comité executivo por consenso. Na 
impossibilidade de se chegar a um 
consenso, as opiniões divergentes 
expressas pelos membros são registadas 
nas recomendações adotadas pela maioria 
dos membros presentes e votantes.
d) Cada conselho consultivo designa, por 
consenso, um presidente. O presidente 
atua com imparcialidade.
e) Cada conselho consultivo adota as 
medidas necessárias para garantir a 
transparência e o respeito de todas as 
opiniões manifestadas. As recomendações 
adotadas pelo comité executivo são 
imediatamente postas à disposição da 
assembleia geral, da Comissão, dos 
Estados-Membros interessados e, a 
pedido, de qualquer membro do público.
f) As reuniões da assembleia geral são 
abertas ao público. As reuniões do comité 
executivo são abertas ao público, exceto 
se, em casos excecionais, a maioria dos 
membros desse comité decidir em 
contrário.
g) As organizações europeias e nacionais 
que representam o setor das pescas e 
outros grupos de interesses podem propor 
membros aos Estados-Membros
interessados. Estes Estados-Membros
decidem sobre os membros da assembleia 
geral.
h) Podem ser convidados a participar 
como peritos nos trabalhos dos conselhos 
consultivos cientistas provenientes de 
instituições dos Estados-Membros
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interessados ou de organismos 
internacionais. Podem ser igualmente 
convidados quaisquer outros cientistas 
qualificados.
i) A Comissão e as administrações 
nacionais e regionais dos 
Estados-Membros interessados têm o 
direito de participar em qualquer reunião 
de um conselho consultivo na qualidade 
de observadores ativos.
j) Os representantes do setor das pescas e 
de outros grupos de interesses de países 
terceiros, incluindo representantes das 
ORGP, que possuam interesses de pesca 
na zona ou nas pescarias da competência 
de um conselho consultivo podem ser 
convidados a participar, como 
observadores ativos, nesse conselho 
consultivo, quando nele forem debatidas 
questões que os afetam.
k) Os conselhos consultivos podem 
candidatar-se a assistência financeira ao 
abrigo do Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (EMFF). 
l) A Comissão deve assinar um contrato 
de subvenção com cada conselho 
consultivo para contribuir para os seus 
custos operacionais, incluindo os custos 
de tradução e interpretação e a 
encomendação de relatórios técnicos e 
científicos.
m) A Comissão pode efetuar todas as 
verificações que considere necessárias 
para assegurar o cumprimento das 
funções atribuídas aos conselhos 
consultivos.
n) Cada conselho consultivo transmite 
anualmente o seu orçamento e um 
relatório das suas atividades à Comissão e 
aos Estados-Membros interessados.
o) A Comissão ou o Tribunal de Contas 
podem, a qualquer momento, organizar 
uma auditoria a efetuar quer por um 
organismo externo de sua escolha quer 
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pelos seus próprios serviços.
p) Cada conselho consultivo nomeia um 
revisor oficial de contas pelo período 
durante o qual beneficia de 
financiamento comunitário.

Or. en

Justificação

É importante que tanto o funcionamento como o financiamento dos conselhos consultivos 
fiquem definidos na proposta.


