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Alteração 1
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 
587, 588, 590, 592, 594, 595

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação Âmbito de aplicação

1. A política comum das pescas abrange: 1. A política comum das pescas abrange:
(a) A conservação, gestão e exploração
dos recursos biológicos marinhos; e

(a) A conservação dos recursos biológicos 
marinhos, a exploração e a gestão 
sustentáveis das pescarias que visam esses 
recursos;

(b) Os recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, nos aspetos relacionados com 
as medidas de mercado e as medidas 
financeiras de apoio à política comum das 
pescas.

(b) A conservação dos recursos biológicos 
de água doce e a aquicultura, bem como a 
transformação e comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura, nos 
aspetos relacionados com as medidas de 
mercado e as medidas financeiras de apoio 
à política comum das pescas, as medidas 
de caráter estrutural e a gestão da 
capacidade da frota.

(b-A) A viabilidade socioeconómica das 
atividades de pesca, a promoção do 
emprego e o desenvolvimento das 
comunidades costeiras, os  problemas 
específicos da pesca e aquicultura em 
pequena escala e artesanais.

2. A política comum das pescas abrange as 
atividades referidas no n.º 1 exercidas:

2. A política comum das pescas abrange as 
atividades referidas no n.º 1 exercidas:

(a) No território dos Estados-Membros; ou (a) No território dos Estados-Membros; ou
(b) Nas águas da União, mesmo por navios 
de pesca que arvoram pavilhão ou estão 
registados em países terceiros; ou

(b) Nas águas da União, mesmo por navios 
de pesca que arvoram pavilhão ou estão 
registados em países terceiros; ou

(c) Por navios de pesca da União fora das 
águas da União; ou

(c) Por navios de pesca da União fora das 
águas da União; ou

(d) Por nacionais dos Estados-Membros, 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

(d) Por nacionais dos Estados-Membros, 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.
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Or. en

Alteração 2
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671, 
699

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Objetivos gerais Objetivos gerais
1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura
criam condições sustentáveis a longo prazo
dos pontos de vista ambiental, económico 
e social e contribuem para a segurança dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

1. A política comum das pescas garante 
que as atividades de pesca e de aquicultura
sejam sustentáveis do ponto de vista 
ambiental a longo prazo e geridas de um 
modo coerente com os objetivos de gerar 
benefícios económicos, sociais e de 
emprego, de contribuir para a segurança 
dos abastecimentos de produtos 
alimentares e as oportunidades de pesca 
recreativa, bem como de viabilizar as 
indústrias de transformação e as 
atividades em terra diretamente 
associadas à atividade da pesca, 
atendendo simultaneamente aos interesses 
dos consumidores e dos produtores.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e visa assegurar que, até 2015, os 
recursos biológicos marinhos vivos sejam
explorados de forma restabelecer e 
manter as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. A política comum das pescas aplica a 
abordagem de precaução à gestão das 
pescas e assegura que, até 2015, as taxas 
de mortalidade por pesca sejam fixadas a 
níveis que permitam uma recuperação das 
unidades populacionais, o mais tardar, até 
2020, acima de níveis que possam produzir 
o rendimento máximo sustentável e que as 
unidades populacionais recuperadas se 
mantenham a esses níveis.

3. A política comum das pescas aplica a 3. A política comum das pescas aplica a 
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abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

abordagem ecossistémica à gestão das 
pescas e à aquicultura para assegurar que
a pesca e a aquicultura contribuam para o 
objetivo de que as atividades humanas  
tenham impactos mínimos no ecossistema 
marinho, não contribuam para a 
degradação do ambiente marinho e sejam 
efetivamente adaptadas a cada pescaria e 
região.

4. A política comum das pescas integra as 
exigências previstas pela legislação 
ambiental da União.

4. A política comum das pescas é 
consentânea com a legislação ambiental 
da União e com outras políticas da União.

4-A. A política comum das pescas 
assegura que a capacidade de pesca das 
frotas se adapte aos níveis de exploração 
previstos no n.º 2.

Or. en

Alteração 3
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 
692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 
736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 775

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Objetivos específicos Objetivos específicos

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

Para a realização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 2.º, a política 
comum das pescas deve, em especial:

(a) Eliminar as capturas indesejadas de 
unidades populacionais comerciais e, 
gradualmente, assegurar que todas as 
capturas dessas unidades populacionais 
são desembarcadas;

(a) Prevenir, reduzir ao mínimo e, na 
medida do possível, eliminar as capturas 
indesejadas;

(a-A) Assegurar que sejam 
desembarcadas todas as capturas de 
unidades populacionais usadas para fins 
comerciais e de unidades populacionais 
regulamentadas, tendo em consideração 
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os melhores pareceres científicos e 
evitando a criação de novos mercados ou 
a expansão dos existentes;

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 
pescas economicamente viável e 
competitivo;

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes e sustentáveis do ponto de 
vista ambiental na União, a fim de 
recuperar um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo e 
garantindo condições equitativas no 
mercado europeu;

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas na União, a fim de 
contribuir para a segurança alimentar e o 
emprego nas zonas rurais e costeiras;

(c) Promover o desenvolvimento das 
atividades aquícolas e das indústrias delas
derivadas, velando por que sejam 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, a 
fim de contribuir para a segurança 
alimentar e o emprego nas zonas rurais e 
costeiras;

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca;

(d) Promover uma distribuição equitativa 
dos recursos marinhos, a fim de contribuir 
para assegurar um nível de vida adequado 
às comunidades costeiras que dependem 
das atividades de pesca;

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

(e) Atender aos interesses dos 
consumidores;

(f) Assegurar que a recolha e a gestão de 
dados são efetuadas de forma sistemática 
e harmonizada.

(f) Assegurar a recolha sistemática, 
harmonizada, regular e fiável de dados e a
sua gestão transparente e abordar as
questões decorrentes da gestão de
unidades populacionais relativamente às 
quais os dados sejam insuficientes;

(f-A) Promover a sobrevivência das 
atividades da pequena pesca costeira.

Or. en

Alteração 4
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis;

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis;

Or. en

Alteração 5
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 
823, 824 e 829

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ampla participação das partes 
interessadas em todas as fases desde a 
conceção das medidas até à sua execução;

(d) Adequada participação das partes 
interessadas, em particular dos conselhos 
consultivos e dos parceiros sociais, em 
todas as fases desde a conceção das 
medidas até à sua execução, garantindo, 
assim, as especificidades regionais 
mediante uma abordagem regionalizada;

Or. en

Alteração 6
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 816, 817, 818, 819, 820, 821

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União.

(f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União.

Or. en
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Alteração 7
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846,  
847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser indefinidamente obtida de uma 
unidade populacional; 

– «rendimento máximo sustentável»: o 
rendimento de equilíbrio teórico máximo 
que pode ser continuamente obtido (em 
média) de uma unidade populacional nas 
condições ambientais existentes (em 
média) sem afetar significativamente o 
processo de reprodução;

Or. en

Alteração 8
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865 e 866

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: uma abordagem tal que 
não dê azo a que a falta de informações 
científicas adequadas sirva de justificação 
para protelar ou para não adotar medidas 
de gestão destinadas a conservar as 
espécies-alvo, assim como as espécies
associadas ou dependentes, as espécies 
não-alvo e o meio em que evoluem;

– «abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas»: como referido no 
artigo 6.º do Acordo das Nações Unidas 
sobre as Populações de Peixes, uma 
abordagem tal que não dê azo a que a falta 
de informações científicas adequadas sirva 
de justificação para protelar ou para não 
adotar medidas de gestão destinadas a 
conservar ou impedir danos às espécies-
alvo, assim como às espécies associadas ou 
dependentes, às espécies não-alvo e ao 
meio em que evoluem;
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Or. en

Alteração 9
em nome dos Grupos S&D, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 888, 989, 991, 1008

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– "capturas indesejadas": capturas de 
espécies de um tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação ou ao tamanho mínimo de 
desembarque, ou de espécies proibidas ou 
protegidas, ou de capturas de espécies não 
comercializáveis ou de indivíduos de 
espécies comercializáveis que não 
respeitem as obrigações previstas nas 
disposições da legislação da União em 
matéria de pesca, que estabelecem as 
medidas técnicas, de controlo e de 
conservação;

Or. en

Alteração 10
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 891, 889

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

– «ponto de referência de conservação»: os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a taxa 
de mortalidade por pesca) utilizados na 
gestão das pescas, por exemplo em relação 
a um nível aceitável de risco biológico ou 
um nível desejado de rendimento;

– "ponto de referência de conservação": os 
valores dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa (B), 
biomassa da população reprodutora 
(SSB) ou a taxa de mortalidade por pesca 
(F)) utilizados na gestão das pescas para 
definir, por exemplo, um nível aceitável de 
risco biológico ou um nível desejado de 
rendimento;
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Or. en

Alteração 11
em nome dos Grupos S&D, PPE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 49, 890, 894, 896, 897

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «ponto de referência limite»: os valores 
dos parâmetros das unidades 
populacionais (como a biomassa ou a 
taxa de mortalidade por pesca) utilizados 
na gestão das pescas para indicar um 
limiar acima ou abaixo do qual a gestão 
das pescas é consentânea, por exemplo, 
com um nível aceitável de risco biológico 
ou um nível desejado de rendimento;

Or. en

Alteração 12
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 51, 913

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «habitats essenciais para peixes»: 
habitats marinhos frágeis que necessitam 
de ser protegidos devido ao seu papel vital 
na satisfação das necessidades ecológicas 
e biológicas das espécies de peixes, 
nomeadamente as zonas de reprodução, 
de desova e de alimentação;

Or. en
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Alteração 13
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 50, 910, 912, 915

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– "zona de pesca protegida": uma zona 
marinha delimitada geograficamente em 
que são proibidas ou limitadas todas ou 
determinadas atividades de pesca, a título 
temporário ou permanente, a fim de 
melhorar a exploração e a conservação 
dos recursos aquáticos vivos ou a 
proteção dos ecossistemas marinhos;

Or. en

Alteração 14
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 53, 917, 918, 920

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 15

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado, expresso em termos de 
capturas e/ou de esforço de pesca, e as 
condições associadas no plano funcional 
que são necessárias para o quantificar a 
um certo nível;

– «possibilidade de pesca»: um direito de 
pesca quantificado de uma determinada 
unidade populacional, expresso em termos 
de capturas máximas ou de esforço de 
pesca máximo para uma dada zona de 
gestão;

Or. en

Alteração 15
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 57, 937, 939, 941, 943, 944
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 19

Texto da Comissão Alteração

– «capacidade de pesca»: a arqueação de 
um navio em GT (arqueação bruta) e a sua 
potência em kW (quilowatts), como 
definidas nos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho;

– «capacidade de pesca»: a capacidade de
captura de peixe de um navio, medida em
termos das características do navio, 
incluindo a sua arqueação em GT
(arqueação bruta) e a sua potência em kW
(quilowatts), como definidas nos artigos 4.º 
e 5.º do Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do 
Conselho, bem como a natureza e o 
tamanho das suas artes de pesca e 
qualquer outro parâmetro que afete a sua 
capacidade de captura de peixe;

Or. en

Alteração 16
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 962, 963, 964, 965, 966

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 27

Texto da Comissão Alteração

– «utilizador final de dados científicos»: 
uma entidade com um interesse de 
investigação ou gestão na análise científica 
de dados no setor das pescas;

– "utilizador final de dados científicos": 
uma entidade de investigação ou uma 
entidade de gestão com um interesse na 
análise científica de dados no setor das 
pescas;

Or. en

Alteração 17
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui todas as alterações correlatas
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

Regras gerais de acesso às águas Regras gerais de acesso às águas
3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de Janeiro de 2013 a 
31 de Dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira e 
das ilhas Canárias, os Estados-Membros 
em causa podem, de 1 de Janeiro de 2013 a 
31 de Dezembro de 2022, restringir a pesca 
aos navios registados nos portos dessas 
ilhas. Tais restrições não se aplicam aos 
navios de pesca da União que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas, 
desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca. Os Estados-Membros 
informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente 
número.

Or. en

Alteração 18
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 62, 1038, 1039

Proposta de regulamento
Parte III – Título e Título I

Texto da Comissão Alteração

PARTE III PARTE III

MEDIDAS EM MATÉRIA DE 
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 

BIOLÓGICOS MARINHOS

MEDIDAS EM MATÉRIA DE 
CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

BIOLÓGICOS MARINHOS

TÍTULO I TÍTULO I
TIPOS DE MEDIDAS TIPOS DE MEDIDAS

Or. en
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Alteração 19
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 
1102, 1103, 1109, 1112 e 1154

Proposta de regulamento
Artigo -7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -7.°-A
Disposições gerais sobre medidas de 

conservação
1. Para efeitos de consecução dos
objetivos gerais da Política Comum das 
Pescas estabelecidos no artigo 2.º, a 
União adota medidas de conservação e 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos, de acordo com os 
artigos 7.º e  8.º. Essas medidas são 
adotadas, em particular, sob a forma de 
planos plurianuais, em conformidade com 
os artigos 9.º, 10.º e 11.º do presente 
regulamento. 
2. Essas medidas devem cumprir os 
objetivos  previstos nos artigos 2.º e 3.º do 
presente regulamento e ser adotadas
tendo em conta os melhores pareceres 
científicos disponíveis e os pareceres 
recebidos dos conselhos consultivos em 
causa;

3. São conferidos poderes aos Estados-
Membros para adotar medidas de 
conservação, em consonância com os 
artigos 17.º a 24.ºe outras disposições 
relevantes do presente regulamento.

Or. en

Alteração 20
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 
1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 
1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101
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Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Tipos de medidas de conservação Tipos de medidas de conservação
As medidas em matéria de conservação dos 
recursos biológicos marinhos podem 
contemplar:

As medidas em matéria de conservação e 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos podem contemplar:

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(a) A adoção de planos plurianuais ao 
abrigo dos artigos 9.º a 11.º;

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais;

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável e a conservação 
das unidades populacionais e para a 
proteção do ambiente marinho contra o 
impacto das atividades de pesca;

(c) A adoção de medidas destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis;

(c) A adoção de medidas destinadas a 
adaptar o número e/ou os tipos de navios 
de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis;

(d) A criação de incentivos, 
inclusivamente de caráter económico,
para a promoção de uma pesca mais 
seletiva ou de pouco impacto;

(d) A criação de incentivos para a 
promoção de uma pesca mais seletiva  e de
métodos de pesca de pouco impacto no 
ecossistema marinho e nos recursos 
haliêuticos, incluindo o acesso 
preferencial às possibilidades de pesca 
nacionais reservadas, de acordo com o 
artigo 29.º, e incentivos de caráter 
económico;

(e) A fixação de possibilidades de pesca; (e) A adoção de medidas em matéria de
fixação e atribuição de possibilidades de 
pesca, na aceção do artigo 1.º;

(f) A adoção de medidas técnicas em 
conformidade com o artigo 14.º;

(f) A adoção de medidas técnicas em 
conformidade com os artigos 8.º e 14.º;

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas;

g)A adoção de medidas tendentes a lograr 
os objetivos estabelecidos no artigo 15.º do 
presente regulamento;

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto 
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas.

(h) O desenvolvimento de projetos-piloto 
de tipos alternativos de técnicas de gestão 
das pescas e artes de pesca que aumentem 
a seletividade ou reduzam ao mínimo o 
impacto das atividades de pesca no 
ambiente marinho;
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(h-A) A adoção de medidas que ajudem os 
Estados-Membros a cumprir os requisitos 
previstos na legislação ambiental;
(h-B) O estabelecimento de zonas de 
recuperação das unidades populacionais 
de peixes:
(h-C) A adoção de outras medidas que 
contribuam para a realização dos 
objetivos fixados nos artigos 2.º e 3.º.

Or. en

Alteração 21
em nome dos Grupos S&D e Verts/ALE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108, 1795

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Criação de zonas de recuperação das 
unidades populacionais de peixes
1. Para garantir a conservação dos 
recursos aquáticos vivos e dos 
ecossistemas marinhos, e no quadro de 
uma abordagem de precaução, os 
Estados-Membros estabelecem uma rede 
coerente de zonas de recuperação das 
unidades populacionais em que são 
proibidas todas as atividades de pesca, 
incluindo, em particular, as zonas 
importantes para a reprodução das 
unidades populacionais.
2. Os Estados-Membros identificam e 
designam todas as zonas necessárias ao 
estabelecimento de uma rede coerente de 
zonas de recuperação das unidades 
populacionais.
3. Essas zonas serão estabelecidas 
mediante medidas técnicas e 
representarão, pelo menos, 10 % das 
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águas territoriais de cada Estado-
Membro.
4. A localização das zonas de recuperação 
das unidades populacionais não é 
modificada nos cinco anos subsequentes à 
sua criação. Se for necessária uma 
modificação, esta só pode ser efetuada 
depois da criação de uma ou de várias 
outras zonas com as mesmas dimensões;
5. O estabelecimento desta rede tem em 
conta e inclui todas as zonas existentes em 
que já são proibidas as atividades 
pesqueiras. Os Estados-Membros 
procedem à identificação das referidas 
zonas conjuntamente com a comunidade 
científica e a organização de produtores 
que represente os pescadores afetados, 
bem como em concertação com os 
conselhos consultivos, estabelecendo um 
calendário que permita lograr a sua  
aplicação o mais tardar em 2020.
6. As medidas e decisões referidas nos n.ºs 
2,  3 e 4 supra são comunicadas à 
Comissão, juntamente com as razões 
científicas, técnicas, sociais e jurídicas 
que as justificam, e são dadas a conhecer 
ao público;
7. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa decidem se as 
zonas de recuperação de unidades 
populacionais designadas nos termos dos 
n.ºs 1, 2, 3 e 4 são rodeadas por uma zona, 
ou zonas, em que as atividades de pesca 
são restritas e decidem, após terem 
notificado a Comissão, que artes de pesca 
podem ser utilizadas nessas zonas e quais 
as medidas de gestão e as normas técnicas 
apropriadas que aí devem ser aplicadas, 
as quais não podem ser menos rigorosas 
do que as previstas no direito da União. 
Estas informações são disponibilizadas ao 
público;
8. Os navios de pesca em trânsito numa 
zona de recuperação de unidades 
populacionais devem assegurar que todas 
as artes transportadas a bordo utilizadas 
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para a pesca estejam amarradas e 
arrumadas durante o trânsito;
9. A União adota igualmente medidas 
destinadas a reduzir as eventuais 
consequências sociais e económicas 
negativas da criação de zonas de 
recuperação das unidades populacionais.

Or. en

Alteração 22
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 
1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 
1145, 1148, 1149, 1150

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Tipos de medidas técnicas Tipos de medidas técnicas
As medidas técnicas podem contemplar: As medidas técnicas podem contemplar:

(a) As malhagens e regras relativas à 
utilização de artes de pesca;

(a) A definição das características das 
artes de pesca e as regras relativas à sua
utilização;

(b) Restrições aplicáveis à construção de 
artes de pesca, incluindo:

(b) Especificações aplicáveis à construção 
de artes de pesca, incluindo:

i) alterações ou dispositivos adicionais para 
aumentar a seletividade ou reduzir o 
impacto na zona bêntica,

i) alterações ou dispositivos adicionais para 
aumentar a seletividade ou minimizar o 
impacto negativo no ecossistema,

ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de espécies 
em perigo, ameaçadas e protegidas;

ii) alterações ou dispositivos adicionais 
para reduzir a captura acidental de espécies 
em perigo, ameaçadas e protegidas, bem 
como outras capturas indesejadas;

(c) A proibição da utilização de 
determinadas artes de pesca em certas 
zonas ou períodos;

(c) A proibição ou a restrição da utilização 
de determinadas artes de pesca ou outro 
equipamento técnico;

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas e/ou
períodos;

(d) A proibição ou restrição das atividades 
de pesca em determinadas zonas ou
períodos;

(e) A obrigação de, durante um período (e) A obrigação de, durante um período 
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mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada
zona, a fim de proteger uma agregação 
temporária de um recurso marinho 
vulnerável;

mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa zona
determinada, a fim de proteger habitats 
essenciais para peixes, agregações 
temporárias de um recurso marinho 
vulnerável, espécies em perigo ou em 
reprodução e juvenis;

(f) Medidas específicas destinadas a
reduzir o impacto das atividades de pesca 
nos ecossistemas marinhos e nas espécies 
não-alvo;

(f) Medidas específicas destinadas a
minimizar o impacto negativo das 
atividades de pesca na biodiversidade 
marinha e nos ecossistemas marinhos, 
incluindo medidas para evitar, reduzir e, 
sempre que possível,  eliminar as capturas 
indesejadas;

(g) Outras medidas técnicas destinadas a 
proteger a biodiversidade marinha.

Or. en

Alteração 23
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações  73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 
1219, 1221

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Planos plurianuais Planos plurianuais

1. São estabelecidos, com caráter 
prioritário, planos plurianuais que preveem
medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

1. O Parlamento Europeu e o Conselho,
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, estabelecem, com
caráter prioritário, o mais tardar até …*,
planos plurianuais que sigam os pareceres 
científicos do CCTEP e do CIEM e que 
prevejam medidas de conservação 
destinadas a manter ou restabelecer as 
unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, em conformidade com o 
artigo 2.º, n.º2.  Os planos plurianuais 
devem também permitir a consecução de 
outros objetivos , de acordo com os artigos 
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2.º e 3.º do presente regulamento.
___________________

*JO - inserir a data correspondente a 
quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

2. Os planos plurianuais preveem: 2. Os planos plurianuais preveem:

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para as unidades populacionais em 
causa, a partir de pontos de referência de 
conservação predefinidos; e 

(a) A base de fixação das possibilidades  
para as unidades populacionais em causa, a 
partir de pontos de referência de 
conservação predefinidos e/ou pontos de 
referência limite conformes com os 
objetivos enunciados no artigo 2.º e no 
respeito dos pareceres científicos;

(b) Medidas aptas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência de 
conservação. 

(b) Medidas aptas a impedir o 
incumprimento dos pontos de referência
limite e destinadas a alcançar os pontos 
de referência de conservação.

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais e as pescarias.

3. Os planos plurianuais abrangem, sempre 
que possível, pescarias que explorem 
unidades populacionais únicas ou pescarias 
que explorem uma combinação de 
unidades populacionais, tomando em conta 
as interações entre as unidades 
populacionais, as pescarias e os 
ecossistemas marinhos.

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 
abordagem de precaução em matéria de 
gestão das pescas e tomam em 
consideração, de uma forma 
cientificamente válida, as limitações dos 
dados disponíveis e dos métodos de 
avaliação, incluindo as avaliações das 
unidades populacionais cujos dados sejam 
insuficientes, bem como todas as fontes 
quantificadas de incerteza.

Or. en

Alteração 24
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 
1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279



AM\921904PT.doc 21/97 PE500.589v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Objetivos dos planos plurianuais Objetivos dos planos plurianuais
1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para restabelecer e 
manter todas as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável até 2015.

1. Os planos plurianuais preveem a 
adaptação das taxas de mortalidade por 
pesca necessária para fixar, até 2015, as
taxas de mortalidade por pesca a níveis 
que permitam uma recuperação das
unidades populacionais, o mais tardar, até 
2020, acima de níveis que possam produzir 
o rendimento máximo sustentável e manter 
todas as unidades populacionais 
recuperadas a esses níveis.

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável, os planos plurianuais preveem
medidas de precaução que asseguram um 
grau comparável de conservação das 
unidades populacionais em causa.

2. Sempre que seja impossível determinar 
uma taxa de mortalidade por pesca, de 
acordo com o previsto no n.º 1, os planos 
plurianuais aplicam uma abordagem de 
precaução em matéria de gestão da pesca 
e estabelecem indicadores de substituição 
e medidas que assegurem, pelo menos, um 
grau comparável de conservação das 
unidades populacionais em causa.

2-A. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 
2, as medidas a incluir nos planos 
plurianuais e o calendário da sua 
implementação são proporcionais aos 
objetivos, metas e prazos previstos e têm 
em conta o seu impacto económico e 
social. São implementadas 
progressivamente, exceto em casos 
urgentes.

Or. en

Alteração 25
em nome dos Grupos S&D, ECR e EFD
Alteração de compromisso
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, mas sem 
prejuízo do respeito da abordagem de 
precaução, os planos plurianuais podem 
conter uma cláusula que preveja que, se 
as taxas de mortalidade por pesca 
calculadas com base no artigo 9.º, n.º 2, e 
no artigo 10.º, n.º1, apontarem para a 
necessidade de uma redução anual do 
total admissível de capturas superior a 
25%, as reduções anuais do total 
admissível de capturas podem ser 
limitadas a 25%. A presente derrogação 
não prejudica as disposições 
suplementares em matéria de metas 
quantificáveis expressas em taxas de 
flutuação anuais máximas do total 
admissível de capturas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 11.º, alínea c), 
subalínea iii).

Or. en

Alteração 26
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os planos plurianuais podem conter 
disposições para abordar as 
características específicas das pescarias 
mistas relativamente à manutenção e 
recuperação das unidades populacionais 
acima de níveis que permitam produzir 
um rendimento máximo sustentável 
(RMS), se os pareceres científicos 
indicarem que não é possível alcançar 
aumentos de seletividade para evitar o 
"sufocamento" das espécies.
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Or. en

Alteração 27
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 
1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 
1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296,  1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 
1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 
1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Teor dos planos plurianuais Teor dos planos plurianuais

Um plano plurianual compreende: 1. Um plano plurianual compreende:
(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria e 
ecossistema marinho;

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de área geográfica, unidades 
populacionais, pescarias e ecossistemas 
marinhos;

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(b) Objetivos coerentes com os 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e com as 
disposições pertinentes dos artigos 6.º-A, 
9.º e 10.º do presente regulamento.
(b-A) Uma avaliação da capacidade da 
frota e, se não existir um equilíbrio efetivo 
entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca disponíveis, um 
plano de redução da capacidade, que 
inclua um calendário e as medidas 
concretas a tomar por cada Estado-
Membro em questão para adaptar a 
capacidade de pesca às possibilidades de
pesca disponíveis num prazo vinculativo; 
essa avaliação deve incluir um balanço da 
dimensão socioeconómica da frota em 
análise sem prejuízo das obrigações  
dispostas no artigo 34.º;
(b-B) Uma avaliação dos impactos 
indesejados da pesca no ecossistema e no 
ambiente marinho, em conformidade com 
o direito da União e os acordos 
internacionais, bem como uma avaliação 
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das repercussões socioeconómicas das 
medidas adotadas no plano plurianual;

(c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

(c) Metas quantificáveis expressas em 
termos de:

i) taxas de mortalidade por pesca e/ou i) taxas de mortalidade por pesca e/ou
ii) biomassa da população reprodutora e ii) biomassa da população reprodutora e

ii-A) percentagens máximas de capturas 
indesejadas e não autorizadas
ii-B) alterações máximas anuais das 
possibilidades de pesca
ii-C) descritores do bom estado ambiental 
relacionados com as pescas, estabelecidos 
na Diretiva 2008/56/CE e na Decisão 
2010/477/UE;

iii) estabilidade das capturas;
(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos para alcançar todas as 
metas quantificáveis;

(e) Medidas técnicas, incluindo medidas 
relativas à eliminação das capturas 
indesejadas;

(e) Medidas de conservação e técnicas a 
adotar visando alcançar as metas 
estabelecidas no artigo 15.º do presente 
regulamento e medidas destinadas a evitar 
e, na medida do possível, a eliminar  
capturas indesejadas;

(f) Indicadores quantificáveis para a 
monitorização e avaliação periódicas do 
progresso alcançado na consecução das 
metas do plano plurianual; 

(f) Indicadores quantificáveis para a 
monitorização e avaliação periódicas do 
progresso alcançado na consecução das 
metas do plano plurianual e das suas 
possíveis consequências socioeconómicas;

(g) Medidas e objetivos específicos para a 
parte do ciclo de vida em água doce das 
espécies anádromas e catádromas; 

(g) Medidas e objetivos específicos para a 
parte do ciclo de vida em água doce das 
espécies anádromas e catádromas, se for 
caso disso;

(h) A redução ao mínimo dos impactos da 
pesca no ecossistema; 

(h) Medidas de redução dos impactos da 
pesca no ecossistema;

(i) Salvaguardas e critérios de ativação 
dessas salvaguardas;

i) Salvaguardas e critérios de ativação 
dessas salvaguardas;

i-A) Medidas destinadas a garantir o 
cumprimento das disposições do plano   
plurianual.

(j) Quaisquer outras medidas adequadas 
para a realização dos objetivos dos planos 

j) Quaisquer outras medidas adequadas e 
proporcionadas para a realização dos 
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plurianuais. objetivos dos planos plurianuais.

1-A. Os planos plurianuais preveem a sua 
revisão periódica com vista a avaliar os 
progressos alcançados no cumprimento 
dos respetivos objetivos, em particular 
para ter em conta novos elementos, como 
sejam alterações nos pareceres científicos, 
e a permitir quaisquer ajustamentos 
intermédios necessários.

Or. en

Alteração 28
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Cumprimento das obrigações estabelecidas 
na legislação ambiental da União

Cumprimento das obrigações estabelecidas 
na legislação ambiental da União em 

relação a zonas protegidas
1. Nas zonas especiais de conservação, na 
aceção do artigo 6.º da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho, do artigo 4.º da 
Diretiva 2009/147/CE e do artigo 13.º, 
n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, as 
atividades de pesca dos Estados-Membros 
são conduzidas de forma a atenuar o seu 
impacto nessas zonas.

1. A PCP e todas as medidas 
posteriormente adotadas pelos Estados-
Membros em matéria de zonas especiais 
de conservação devem respeitar 
plenamente o disposto nas Diretivas 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE.
Nas zonas mencionadas no artigo 6.º da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, no artigo 
4.º da Diretiva 2009/147/CE e no artigo 
13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, as 
atividades de pesca são reguladas pelo 
Estado-Membro que designou as zonas de 
forma plenamente compatível com os 
objetivos das Diretivas referidas supra, em 
consulta com a Comissão, os conselhos 
consultivos e outras  partes interessadas 
pertinentes.

Or. en
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Alteração 29
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Medidas da Comissão em caso de ameaça 
grave para os recursos biológicos marinhos

Medidas da Comissão em caso de ameaça 
grave para os recursos biológicos marinhos

1. Se houver provas da existência de uma 
ameaça grave para a conservação dos 
recursos marinhos biológicos ou para o 
ecossistema marinho, que requeira uma 
ação imediata, a Comissão pode, mediante 
pedido fundamentado de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa, 
adotar medidas temporárias para atenuar 
essa ameaça.

1. Se, com base em dados científicos 
fiáveis, houver provas da existência de uma 
ameaça grave para a conservação dos 
recursos marinhos biológicos ou para o 
ecossistema marinho, que requeira uma 
ação imediata, a Comissão deve ter 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 55.º, a fim de
atenuar essa ameaça.

Esses atos delegados só são adotados 
quando existam razões imperiosas de 
urgência que o exijam, sendo de aplicação 
o procedimento previsto no artigo 55.º-A.

2. O Estado-Membro notifica o pedido 
fundamentado referido no n.º 1 
simultaneamente à Comissão, aos outros 
Estados-Membros e aos conselhos 
consultivos em causa.

Or. en

Alteração 30
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 
1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Quadros de medidas técnicas Quadros de medidas técnicas
São estabelecidos quadros de medidas São estabelecidos quadros de medidas 
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técnicas para assegurar a proteção dos 
recursos biológicos marinhos e a redução 
do impacto das atividades de pesca nas 
unidades populacionais e nos ecossistemas 
marinhos. Tais quadros de medidas 
técnicas:

técnicas para assegurar a proteção dos 
recursos biológicos marinhos e a redução 
do impacto das atividades de pesca nas 
unidades populacionais e noutras espécies.
Tais quadros de medidas técnicas:

(a) Contribuem para manter ou restabelecer 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, melhorando a seleção por
tamanho e, se for caso disso, a seleção por
espécie;

(a) Contribuem para manter ou restabelecer 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, em consonância com o artigo 
2.º, n.º 2, melhorando a seletividade  por 
espécie e tamanho;

(b) Reduzem as capturas de indivíduos de 
tamanho inferior ao regulamentar nas 
unidades populacionais;

(b) Evitam, minimizam e, sempre que 
possível, eliminam as capturas de 
indivíduos de tamanho inferior ao 
regulamentar nas unidades populacionais;

(c) Reduzem as capturas de organismos 
marinhos indesejados;

(c) Evitam, reduzem ao mínimo e, sempre 
que possível, eliminam as capturas
indesejadas de organismos marinhos e de 
aves marinhas indesejados;

(d) Atenuam o impacto das artes de pesca 
no ecossistema e no ambiente, 
especialmente no respeitante à proteção de 
unidades populacionais e habitats 
biologicamente sensíveis.

(d) Reduzem ao mínimo o impacto das 
artes de pesca no ecossistema e no 
ambiente marinho, especialmente no 
respeitante à proteção de unidades 
populacionais e habitats biologicamente 
sensíveis.

Or. en

Alteração 31
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 
1580, 1586

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Prevenção e redução ao mínimo de 

capturas indesejadas
1. Antes da introdução da obrigação de 
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desembarcar todas as capturas na 
pescaria respetiva, em conformidade com 
o artigo 15.º, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e tendo 
em conta os pareceres dos conselhos 
consultivos regionais competentes, os 
Estados-Membros realizam, quando 
necessário, projetos-piloto destinados a 
explorar plenamente todos os métodos 
viáveis de evitar, reduzir ao mínimo e 
eliminar as capturas indesejadas numa 
pescaria. Esses projetos-piloto são 
conduzidos, se for caso disso, por 
organizações de produtores. Os resultados 
desses projetos-piloto refletem-se no plano 
de gestão a longo prazo de cada pescaria 
sob a forma de incentivos adicionais à 
utilização das artes e dos métodos de 
pesca disponíveis mais seletivos. Os 
Estados-Membros elaboram igualmente 
um atlas de devoluções que ilustre o nível 
de devoluções em cada uma das pescarias 
abrangidas pelo disposto no artigo 15.º, 
n.º 1. Esse atlas deve basear-se em dados 
objetivos e representativos.
2. A União concede apoio financeiro à 
conceção e implementação de projetos-
piloto promovidos em conformidade com 
o n.º 1 e à  utilização de artes de pesca 
seletivas com vista à redução das capturas 
indesejadas e não autorizadas. No âmbito 
das medidas de apoio financeiro é 
conferida especial atenção aos pescadores 
sujeitos à obrigação de desembarcar todas 
as capturas e que operam numa pescaria 
mista.

Or. en

Alteração 32
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 
1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 1575
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Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de desembarcar todas as 
capturas

Obrigação de desembarcar e registar todas 
as capturas de espécies exploradas e 

reguladas
1. Todas as capturas das unidades 
populacionais sujeitas a limites de captura
abaixo indicadas, efetuadas durante 
atividades de pesca realizadas nas águas da 
União, ou por navios de pesca da União 
fora das águas da União, são aladas e 
mantidas a bordo dos navios de pesca, e 
são registadas e desembarcadas, exceto se 
forem utilizadas como isco vivo, em 
conformidade com o seguinte calendário:

1. Todas as capturas de espécies 
exploradas e reguladas nas pescarias
abaixo indicadas, efetuadas durante 
atividades de pesca realizadas nas águas da 
União, ou por navios de pesca da União ou 
por navios de pesca da União fora das 
águas da União, são aladas e mantidas a 
bordo dos navios de pesca, e são registadas 
e desembarcadas. Esta obrigação aplica-se 
às pescarias abaixo indicadas, em 
conformidade com o seguinte calendário:

(a) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de
2014:

(a) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2014:

– sarda, arenque, carapau, verdinho, 
pimpim, biqueirão, argentinas, sardinelas,
capelim,

– pequenas pescarias pelágicas, ou seja, 
pescarias de sarda, arenque, carapau, 
verdinho, pimpim, biqueirão, argentinas,
sardinha, espadilha,

– atum-rabilho, espadarte, atum-voador, 
atum-patudo, outros espadins e veleiros;

– grandes pescarias pelágicas, ou seja, 
pescarias de atum-rabilho, espadarte, 
atum-voador, atum-patudo, outros espadins 
e veleiros,

– pescarias para fins industriais, 
nomeadamente, pescarias de capelim, 
galeota e faneca-da-noruega,
– salmão no mar Báltico;

(b) O mais tardar a partir de 1 Janeiro 
2015: bacalhau, pescada, linguado;

(b) O mais tardar a partir de 1 de Janeiro 
de 2016:
– as pescarias a seguir indicadas nas 
águas da União do Atlântico Norte:
Mar do Norte
– pescarias de bacalhau, arinca, badejo, 
escamudo,
– pescarias de lagostim,
– pescarias de linguado-legítimo e solha,
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– pescarias de pescada,
– pescarias de camarão-ártico,
– outras pescarias a analisar 
posteriormente]
– pescarias no Mar Báltico, exceto as de 
salmão;
Águas Ocidentais Norte
– pescarias de bacalhau, arinca, badejo, 
escamudo,
– pescarias de lagostim,
– pescarias de linguado-legítimo e solha,
– pescarias de pescada, 
– outras pescarias a analisar 
posteriormente
Águas Ocidentais Sul
– pescarias de bacalhau, arinca, badejo, 
escamudo,
– pescarias de lagostim,
– pescarias de linguado-legítimo e solha,
– pescarias de pescada,
– outras pescarias a analisar 
posteriormente]

(c) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2016: arinca, badejo, areeiro, tamboril, 
solha, maruca, escamudo, juliana, solha-
limão, pregado, rodovalho, maruca-azul, 
peixe-espada-preto, lagartixa-da-rocha, 
olho-de-vidro-laranja, alabote-da-
gronelândia, bolota, cantarilhos e 
unidades populacionais demersais do 
Mediterrâneo. 

(c) O mais tardar a partir de 1 janeiro de 
2017:

– pescarias não cobertas pelo n.º 1-A nas 
águas da União e nas águas de países 
terceiros.
1-A. Assim que a obrigação de 
desembarcar todas as capturas for 
introduzida numa pescaria, todas as 
capturas de espécies sujeitas à obrigação 
de desembarcar todas as capturas são 
registadas e deduzidas da quota atribuída 
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ao pescador, à organização de produtores 
ou à associação de gestão coletiva em 
causa, com exceção das espécies que 
possam ser devolvidas ao mar nos termos 
no n.º 1-B (novo).
1-B. Ficam isentas da obrigação de 
desembarque prevista no n.º 15, n.º 1, as 
seguintes espécies:
– as espécies capturadas para isco vivo;
– as espécies para as quais a informação 
científica disponível tenha demonstrado 
elevados índices de sobrevivência após a 
captura, tomando em consideração as 
características das diferentes artes de 
pesca, as práticas de pesca e as condições 
da zona de pesca para as quais foi fixado 
um TAC nulo;
1-C. Para simplificar e harmonizar o 
cumprimento da obrigação de 
desembarcar todas as capturas e a fim de 
evitar interrupções inoportunas das 
pescarias-alvo e de diminuir a quantidade 
de capturas indesejadas, os planos 
plurianuais adotados nos termos do artigo 
9.º ou de regulamentação específica da 
União, ou de outros atos legislativos 
adotados pela União estabelecem, se for 
caso disso:
– uma lista de espécies não-alvo de 
escassa abundância natural que podem 
ser imputadas à quota das espécies-alvo 
da pescaria, se se verificarem as seguintes 
condições:
– a quota anual nacional para a espécie 
não-alvo em questão é totalmente 
utilizada
– as capturas acumuladas de espécies 
não-alvo não são superiores a uma quota 
de 3% da totalidade das capturas das 
espécies-alvo
–  a unidade populacional das espécies 
não-alvo situa-se dentro de limites 
biológicos seguros;
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– disposições em matéria de derrogações 
de minimis à obrigação de desembarcar 
todas as capturas suscetível de permitir 
aos pescadores a devolução ao mar até 
5% da totalidade das suas capturas 
anuais, assegurando simultaneamente 
que as devoluções acumuladas de cada 
unidade populacional não são superiores 
a 5% da totalidade das capturas anuais da 
UE no que se refere a essa unidade 
populacional. Tais derrogações previnem 
custos desproporcionados de gestão de 
capturas indesejadas e só são concedidas 
quando provas científicas tornarem 
patente ser muito difícil alcançar 
aumentos de seletividade.
– normas em matéria de incentivos para 
prevenir a captura de juvenis, incluindo 
quotas mais elevadas que têm de ser 
deduzidas da quota de um pescador em 
caso de captura de juvenis.

2. São fixados, para as unidades 
populacionais referidas no n.º 1, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, 
baseados nos melhores pareceres 
científicos disponíveis. As capturas dessas 
unidades populacionais de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação só podem ser vendidas
para transformação em farinha de peixe
ou em alimentos para animais.

2. São fixados, para as unidades 
populacionais sujeitas à obrigação de 
desembarcar todas as capturas referidas 
no n.º 1, com base nos melhores, mais 
aturados e atualizados pareceres 
científicos disponíveis e, sempre que tal 
seja necessário para proteger os juvenis, 
desincentivando a pesca deliberada dos 
mesmos, tamanhos mínimos de referência 
de conservação dos juvenis que reflitam a 
idade e o tamanho da primeira 
reprodução.  As capturas dessas unidades 
populacionais de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação só podem ser utilizadas para
consumo não humano, como farinha de 
peixe, óleo de peixe, alimentos para 
animais ou isco. O Estado-Membro em 
questão pode também permitir a doação 
dessas unidades populacionais para fins 
de beneficência ou de caridade.

3. As normas de comercialização 
aplicáveis às capturas que excedem as 
possibilidades de pesca fixadas são
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 27.º do [regulamento que estabelece 

3. No que respeita às unidades 
populacionais sujeitas a uma obrigação 
de desembarque, os Estados-Membros 
podem utilizar uma flexibilidade anual até 
5% dos seus desembarques autorizados 
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uma organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

sem prejuízo de taxas superiores de 
flexibilidade estabelecidas em legislação 
específica. As normas e regras de 
comercialização aplicáveis às capturas que 
excedem as possibilidades de pesca fixadas
podem ser estabelecidas em conformidade 
com o artigo 39.º do [regulamento que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura].

4. Os Estados-Membros asseguram que os 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão dispõem do equipamento 
necessário para fornecer uma 
documentação completa de todas as 
atividades de pesca e de transformação, 
com vista ao controlo do cumprimento da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas.

4. Os Estados-Membros asseguram que os 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão dispõem do equipamento 
necessário para fornecer uma 
documentação completa de todas as 
atividades de pesca e de transformação, 
com vista ao controlo do cumprimento da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas. Nesse contexto, os Estados-
Membros observam o princípio da 
eficiência  e da proporcionalidade.  
Durante um período de transição, os 
Estados-Membros promovem a 
documentação voluntária completa 
através de sistemas de videovigilância 
(CCTV-circuito fechado de televisão) e 
meios análogos e mediante a concessão 
aos seus pescadores de possibilidades de 
pesca adicionais nos termos do artigo 29.º, 
n.º 4, assegurando, simultaneamente,  que 
as possibilidades de pesca não sejam 
reduzidas para alguns segmentos de frota 
ou categorias de tamanho quando não 
seja oportuno utilizar os sistemas CCTV.

5. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
obrigações internacionais.

5. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
obrigações internacionais.

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
previstas no n.º 1, para efeitos de cumprir 
as obrigações internacionais da União.

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de estabelecer as medidas 
previstas no n.º 1, para efeitos de cumprir 
as obrigações internacionais da União.

Or. en
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Alteração 33
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 
1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Possibilidades de pesca Possibilidades de pesca
1. As possibilidades de pesca atribuídas 
aos Estados-Membros asseguram a cada 
um deles a estabilidade relativa das 
atividades de pesca para cada unidade 
populacional ou pescaria. Os interesses de 
cada Estado-Membro são tidos em conta 
sempre que sejam concedidas novas 
possibilidades de pesca.

1. Ao fixar as possibilidades de pesca e ao 
atribui-las, o Conselho atua de acordo 
com o disposto nos artigos 2.º, 9.º, 10.º e 
11.º do presente regulamento, aplica uma 
perspetiva a longo prazo e segue os 
melhores pareceres científicos 
disponíveis. As possibilidades de pesca são 
repartidas entre os Estados-Membros de 
modo a assegurar a cada um deles a 
estabilidade relativa das atividades de 
pesca para cada unidade populacional ou 
pescaria. Os interesses de cada Estado-
Membro são tidos em conta sempre que 
sejam concedidas novas possibilidades de 
pesca.

O Conselho estabelece as possibilidades 
de pesca à disposição de países terceiros 
nas águas da União e atribui essas 
possibilidades a esses países terceiros. 
A atribuição de possibilidades de pesca a 
um Estado-Membro ou a um país terceiro 
está subordinada ao cumprimento das 
regras da Política Comum das Pescas.

2. Pode ser constituída uma reserva de 
possibilidades de pesca de capturas 
acessórias no âmbito das possibilidades de 
pesca totais.

2. Pode ser constituída uma reserva de 
possibilidades de pesca de capturas 
acessórias no âmbito das possibilidades de 
pesca totais.

3. As possibilidades de pesca cumprem as 
metas quantificáveis, os prazos e as 
margens estabelecidos em conformidade 
com os artigos 9.º, n.º 2, e 11.º, alíneas b), 
c) e h).

3. As possibilidades de pesca cumprem as 
metas de captura quantificáveis, os prazos 
e as margens estabelecidos nos planos 
plurianuais, em conformidade com os 
artigos 9.º, n.º 2, e 11.º, alíneas b), c) e h).
Se não tiver sido adotado um 
correspondente plano plurianual para 
unidades populacionais utilizadas para
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fins comerciais, o Conselho assegura que, 
até 2015, os TAC sejam fixados a níveis 
que permitam uma recuperação das 
unidades populacionais, o mais tardar, até 
2020, acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável e que as unidades 
populacionais recuperadas se mantenham 
a esses níveis. 
3-A. Delegações do Parlamento Europeu 
e dos Conselhos Consultivos estão 
presentes quando o Conselho adota 
decisões sobre o estabelecimento de 
possibilidades de pesca.
3-B. No caso das unidades populacionais 
em relação às quais não seja possível -
por falta de dados - determinar taxas de 
exploração consentâneas com o 
rendimento máximo sustentável:
i) aplica-se o princípio da precaução à 
gestão das pescas;
ii) podem ser adotados indicadores de 
substituição com base nas metodologias 
enunciadas nos pontos 3.1 e 3.2 da Parte 
B do Anexo da Decisão 2010/477/UE, e a 
mortalidade por pesca é acrescidamente 
reduzida de acordo com o princípio da 
precaução, ou, nos casos em que existam 
indicações de que o estado das unidades 
populacionais é satisfatório, com base em 
tendências estáveis;
(iii) a Comissão e os Estados-Membros 
avaliam os obstáculos à investigação e ao 
conhecimento e adotam medidas para 
assegurar a disponibilização sem demora 
de dados adicionais sobre as unidades 
populacionais e os ecossistemas.

4. Os Estados-Membros podem, após 
notificação à Comissão, trocar entre si a 
totalidade ou parte das possibilidades de 
pesca que lhes tenham sido atribuídas.

4. Os Estados-Membros podem, após 
notificação à Comissão, trocar entre si a 
totalidade ou parte das possibilidades de 
pesca que lhes tenham sido atribuídas.

4-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual no qual avalia se as 
possibilidades de pesca atuais se estão a 
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revelar eficazes para a recuperação e 
manutenção das populações das espécies 
exploradas a níveis superiores aos que 
podem produzir o objetivo estabelecido no 
artigo 2.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 34
em nome dos Grupos S&D, ECR e EFD
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 3, mas sem 
prejuízo do respeito da abordagem de 
precaução, o Conselho pode, no caso de 
unidades populacionais não abrangidas 
por um plano plurianual, limitar a  
redução anual do total admissível de 
capturas a 25%, mesmo que as 
disposições previstas no n.º3 requeiram 
uma redução anual superior a 25%.

Or. en

Alteração 35
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 1746, 1752 
(6)

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Se a Comissão, nos termos da 
avaliação efetuada em aplicação dos 
artigos 19.º a 23.º,  considerar que um 
Estado-Membro não adotou medidas 
apropriadas,  em conformidade com o 
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[Título III do presente regulamento], tal 
implicará, no ano ou anos seguintes, 
deduções das possibilidades de pesca 
concedidas pela União a esse Estado-
Membro e a interrupção ou suspensão dos 
pagamentos ao Estado-Membro em 
questão ou a aplicação de uma correção 
financeira à assistência financeira da 
União no âmbito da Política Comum das 
Pescas [nos termos do artigo 50.º]. Estas 
medidas devem ser proporcionais à 
natureza, dimensão, duração e reiteração 
do incumprimento.

Or. en

Alteração 36
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 
1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 
1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732 

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Medidas de conservação adotadas em 
conformidade com os planos plurianuais

Medidas de conservação adotadas em 
conformidade com os planos plurianuais

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 
10.º e 11.º, os Estados-Membros podem ser 
autorizados a adotar medidas, conformes 
com esse plano plurianual, que 
especifiquem as medidas de conservação 
aplicáveis aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, no respeitante a unidades 
populacionais nas águas da União para as 
quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. 

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 
10.º e 11.º, os Estados-Membros que 
partilham a pescaria em causa são
autorizados, segundo os procedimentos 
contemplados no presente artigo, a adotar 
medidas, conformes com esse plano 
plurianual, que especifiquem as medidas de 
conservação aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas águas da União 
para as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca.

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
medidas de conservação adotadas em 
conformidade com o n.º 1:

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
medidas de conservação adotadas em 
conformidade com o n.º 1:
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(a) Sejam compatíveis com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º; 

(a) Seja compatível com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º e os 
princípios da boa governação 
estabelecidos no artigo 4.º;

(b) São compatíveis com o âmbito e os 
objetivos do plano plurianual;

(b) São compatíveis com o âmbito e os 
objetivos do plano plurianual;

Cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados no plano 
plurianual e

(c) Cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados no plano 
plurianual e dentro do prazo especificado e 

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

(d) Não são menos estritas do que as 
previstas pela legislação da União em vigor
e 
2-A. Os Estados-Membros cooperam entre 
si para assegurar a adoção de medidas 
compatíveis que cumpram os objetivos 
enunciados nos planos plurianuais e 
coordenam estas medidas entre si. Para 
este efeito, os Estados-Membros utilizam, 
sempre que se revelar prático e 
apropriado, estruturas e mecanismos de 
cooperação institucional a nível regional 
já existentes, nomeadamente os que se 
encontram previstos nas convenções 
marítimas regionais que cubram a zona 
ou a pescaria relevantes.
Os esforços de coordenação entre os 
Estados-Membros que partilham uma 
pescaria são elegíveis a título de 
financiamento ao abrigo do EMFF (undo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas), em conformidade com o disposto 
no regulamento correspondente.
2-B. Os Estados-Membros consultam os 
conselhos consultivos pertinentes,  o 
CIEM e/ou o Conselho Científico, 
Técnico e Económico da Pesca (CCTEP) 
sobre um projeto de medidas 
acompanhado de uma exposição de 
motivos. Esses projetos são notificados 
simultaneamente à Comissão e aos outros 
Estados-Membros que partilham a 
pescaria. Os Estados-Membros envidam 
todos os esforços para associar nesta 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, outras partes 



AM\921904PT.doc 39/97 PE500.589v02-00

PT

interessadas relevantes da pescaria em 
causa, a fim de identificar as posições e as 
propostas de todas as partes relevantes 
durante a preparação das medidas 
visadas.
Os Estados-Membros elaboram e colocam 
à disposição do público os resumos das 
medidas de conservação propostos para 
adoção.
2-C. Os Estados-Membros têm em devida 
consideração os pareceres apresentados 
pelos conselhos consultivos relevantes, 
pelo CIEM e/ou pelo CCTEP e, caso as 
medidas finais adotadas divirjam desses 
pareceres, apresentam explicações 
circunstanciadas para essa divergência. 
2-D. Nos casos em que os Estados-
Membros desejem alterar as medidas 
adotadas, aplicam-se igualmente os n.ºs 2 
a 2-C.
2-E. A Comissão adota orientações com 
explicações detalhadas do procedimento a 
seguir para efeitos de aplicação dos n.º s 
2-A a 2-C, a fim de assegurar que as 
medidas adotadas sejam coerentes e 
coordenadas a nível regional e estejam em 
conformidade com os planos plurianuais 
estabelecidos. Essas orientações podem 
igualmente identificar ou estabelecer 
quadros administrativos, como os Grupos 
de Trabalho de Pesca Regionalizados, a 
fim de organizar, na prática, a 
cooperação entre os Estados-Membros, 
nomeadamente no intuito de promover e 
de facilitar a adoção das medidas por 
cada um dos Estados-Membros.
2-F. Os Estados-Membros que 
partilharem uma pescaria podem 
cooperar para acordar e aplicar medidas 
conjuntas no contexto de planos de gestão 
a longo prazo adotados antes de 2014, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 25.º.
2-G. No caso das atividades pesqueiras 
que, na sua totalidade, se realizam em 
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águas marítimas sob a soberania e 
jurisdição de um único Estado-Membro, 
este criará um ou mais comités de 
cogestão constituídos por todas as partes 
interessadas relevantes que serão 
consultadas sobre as medidas a adotar. Se 
o Estado-Membro pretender desviar-se de 
algum modo do parecer emitido por esse 
comité, deve publicar uma avaliação que 
exponha em detalhe os motivos desse 
afastamento em relação ao parecer.

Or. en

Alteração 37
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 1687

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Notificação das medidas de conservação 
dos Estados-Membros

Notificação das medidas de conservação 
dos Estados-Membros

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

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

Or. en

Alteração 38
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698, 
1700, n.°s 3 e 4, parágrafo 1

Proposta de regulamento
Artigo 19

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

1. A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a compatibilidade e a eficácia das 
medidas de conservação adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
17.º e, em qualquer dos casos, avaliar e 
prestar informações sobre estas questões 
pelo menos uma vez de três em três anos 
ou de acordo com os requisitos previstos 
no plano plurianual relevante. A 
avaliação assenta nos melhores pareceres 
científicos disponíveis.
Em conformidade com a Diretiva 
2007/2/CE, os Estados-Membros 
concedem à Comissão, para a execução 
das tarefas relacionadas com a 
implementação da Política Comum das 
Pescas, o acesso e direitos de utilização no 
que respeita aos documentos elaborados e 
dados utilizados no quadro da formulação 
e da adoção das medidas de conservação 
nacionais, em consonância com o 
disposto no artigo 19.º.
No respeitante ao acesso a informações 
sobre o ambiente, são de aplicação a 
Diretiva 2003/4/CE e os Regulamentos 
1049/2001/CE e 1367/2006/CE.

Or. en

Alteração 39
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1687, 1752

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publica as avaliações 
efetuadas em conformidade com o 
presente artigo e disponibiliza essas 
informações ao público, difundindo-as 
nos sítios Internet adequados ou 
fornecendo uma ligação direta às 
mesmas. No respeitante ao acesso a 
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informações sobre o ambiente, são de 
aplicação os Regulamentos 1049/2001/CE 
e 1367/2006/CE.
As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
(b) que tenham um interesse suficiente na 
decisão têm o direito de solicitar o 
reexame interno da decisão da Comissão.
Esse pedido deve ser apresentado por 
escrito e dentro de um prazo não superior 
a seis semanas após a realização da 
avaliação. O pedido deve apresentar os 
fundamentos do reexame.
2-B. A Comissão examina o pedido de 
reexame interno, a menos que este careça 
manifestamente de fundamento. A 
Comissão apresenta os seus motivos numa 
resposta escrita, o mais rapidamente 
possível e num prazo não superior a 4 
semanas a contar da data de receção do 
pedido. 
2-C. Se, apesar de todos os esforços 
realizados nesse sentido, a Comissão não 
puder atuar em conformidade com o n.º 2-
B, deve informar a pessoa singular ou 
coletiva que apresentou o pedido o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, no 
prazo mencionado nesse número, das 
razões por que não pôde atuar e de 
quando tenciona fazê-lo.
Em todo o caso, a Comissão age no prazo 
de oito semanas a contar da data de 
receção do pedido.
2-D. O interesse de qualquer organização 
não governamental que promova a 
proteção do ambiente ou os interesses 
económicos e sociais dos pescadores e que 
cumpra os requisitos previstos no artigo 
4.º-D é considerado suficiente para efeitos 
do disposto no n.º 2 -A (novo), alínea b).

Or. en
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Alteração 40
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 
1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Medidas de conservação adotadas por 
defeito no quadro de planos plurianuais

Medidas de conservação adotadas por 
defeito no quadro de planos plurianuais

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

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

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

2. Caso a Comissão considere que

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

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

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

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

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

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

Informa os Estados-Membros sobre o seu 
parecer relativamente às medidas, 
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expondo as razões que levam a Comissão 
a considerar que aquelas não são 
compatíveis com o plano plurianual, não 
permitem cumprir objetivos ou as metas 
quantificáveis, nem ativam a aplicação 
das medidas de salvaguarda estabelecidas 
no artigo 11.º, alínea i).
2-A. Caso a Comissão emita um parecer, 
nos termos do n.º2, o Estado-Membro 
relevante deve dispor de três meses para 
modificar as suas medidas de molde a 
torná-las compatíveis com os objetivos do
plano plurianual e a alcançar esses 
objetivos.
2-B. Caso um Estado-Membro não 
modifique as suas medidas em 
conformidade com o n.º 2-A, a Comissão 
deve ter poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, a fim de especificar as medidas de 
conservação aplicáveis às pescarias 
abrangidas por um plano plurianual. 

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

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

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

Or. en

Alteração 41
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 
1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, n.°s 1 e 2
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Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Sejam compatíveis com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(a) Sejam compatíveis com os objetivos
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

(b) São compatíveis com os objetivos das 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 14.º;

(b) São compatíveis com os objetivos das 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 14.º;

(c) Cumprem eficazmente os objetivos das 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 14.º; e ainda

(c) Cumprem eficazmente os objetivos das 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 14.º; e ainda

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

(d) Não entram em conflito com as 
previstas pela legislação da União em vigor
e não são menos estritas do que estas.

1-A. Os Estados-Membros cooperam entre 
si para assegurar a adoção de medidas 
compatíveis que cumpram os objetivos 
enunciados nos quadros de medidas 
técnicas e coordenam estas medidas entre 
si. Para este efeito, os Estados-Membros 
utilizam, sempre que se revelar prático e 
apropriado, estruturas e mecanismos de 
cooperação institucional a nível regional 
já existentes, nomeadamente os que se 
encontram previstos nas convenções 
marítimas regionais que cubram a zona 
ou a pescaria relevantes.
1-B. Os Estados-Membros consultam os 
conselhos consultivos pertinentes, o 
CIEM e/ou o CCTEP sobre um projeto de 
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medidas acompanhado de uma exposição 
de motivos. Esses projetos são notificados 
simultaneamente à Comissão e aos outros 
Estados-Membros que partilham a 
pescaria. Os Estados-Membros envidam 
todos os esforços para associar nesta 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, outras partes 
interessadas relevantes da pescaria em 
causa, a fim de identificar as posições e as 
propostas de todas as partes relevantes 
durante a preparação das medidas 
visadas.
1-C. Os Estados-Membros têm em devida 
consideração os pareceres apresentados 
pelos conselhos consultivos relevantes, 
pelo CIEM e/ou pelo CCTEP e, caso as 
medidas finais adotadas divirjam desses 
pareceres, apresentam explicações 
circunstanciadas para essa divergência.
1-D. Nos casos em que os Estados-
Membros desejem alterar as medidas 
adotadas, aplicam-se os n.ºs 1-A a 1-C.
1-E. A Comissão adota orientações com 
explicações detalhadas do processo a 
seguir para efeitos de aplicação dos n.º s 
1-A a 1-C, a fim de assegurar que as 
medidas adotadas sejam coerentes e 
coordenadas a nível regional e esteja em 
conformidade com o quadro estabelecido 
de medidas técnicas. Essas orientações 
podem igualmente identificar ou 
estabelecer quadros administrativos, como 
os Grupos de Trabalho de Pesca 
Regionalizados, a fim de organizar, na 
prática, a cooperação entre os Estados-
Membros, nomeadamente no intuito de 
promover e de facilitar a adoção das 
medidas por cada um dos Estados-
Membros.

Or. en
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Alteração 42
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 139, 1759, parágrafo 2

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Notificação das medidas técnicas dos 
Estados-Membros

Notificação das medidas técnicas dos 
Estados-Membros

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

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

Or. en

Alteração 43
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 140, 1755, 1756, 1758, 1759, n.°s 3 e 4, 
primeiro parágrafo

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação

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

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

1-A. Em conformidade com a Diretiva 
2007/2/CE, os Estados-Membros 
concedem à Comissão, para a execução 
das tarefas relacionadas com a 
implementação da Política Comum das 
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Pescas, o acesso e direitos de utilização no 
que respeita aos documentos elaborados e 
aos dados utilizados no quadro da 
formulação e da adoção das medidas de 
conservação nacionais, em consonância 
com o disposto no artigo 19.º.
No respeitante ao acesso a informações 
sobre o ambiente, são de aplicação a 
Diretiva 2003/4/CE e os Regulamentos 
1049/2001/CE e 1367/2006/CE.

Or. en

Alteração 44
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1687, 1752

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão publica as avaliações 
efetuadas em conformidade com o 
presente artigo e disponibiliza essas 
informações ao público, difundindo-as 
nos sítios Internet adequados ou 
fornecendo uma ligação direta às 
mesmas. No respeitante ao acesso a 
informações sobre o ambiente, são de 
aplicação os Regulamentos 1049/2001/CE 
e 1367/2006/CE.
1-C. As pessoas singulares ou coletivas
(a) afetadas ou suscetíveis de virem a ser 
afetadas pela decisão, ou
(b) que tenham um interesse suficiente na 
decisão 
Esse pedido deve ser apresentado por 
escrito e dentro de um prazo não superior 
a seis semanas após a realização da 
avaliação. O pedido deve apresentar os 
fundamentos do reexame.
1-D. A Comissão examina o pedido de 
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reexame interno, a menos que este careça 
manifestamente de fundamento. A 
Comissão apresenta os seus motivos numa 
resposta escrita, o mais rapidamente 
possível e num prazo não superior a 4 
semanas a contar da data de receção do 
pedido. 
1-E. Se, apesar de todos os esforços 
realizados nesse sentido, a Comissão não 
puder atuar em conformidade com o n.º 1-
D, deve informar a pessoa singular ou 
coletiva que apresentou o pedido o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, no 
prazo mencionado nesse número, das 
razões por que não pôde atuar e de 
quando tenciona fazê-lo.
Em todo o caso, a Comissão age no prazo 
de 8 semanas a contar da data de receção 
do pedido.
1-F. O interesse de qualquer organização 
não governamental que promova a 
proteção do ambiente ou os interesses 
económicos e sociais dos pescadores e que 
cumpra os requisitos previstos no artigo 
4.º-D é considerado suficiente para efeitos 
do disposto no n.º 2 -A (novo), alínea b).

Or. en

Alteração 45
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 
1775, 1776 e 1777

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Medidas adotadas por defeito no âmbito de 
um quadro de medidas técnicas

Medidas adotadas por defeito no âmbito de 
um quadro de medidas técnicas

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 

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

técnicas abrangidas por um quadro de 
medidas técnicas, se o Estado-Membro 
autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 21.º não as 
notificar à Comissão no prazo previsto no 
quadro das medidas técnicas ou, em sua 
falta, no prazo de seis meses após a data 
de entrada em vigor do quadro de medidas 
técnicas.

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

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

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

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

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

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

A Comissão informa os Estados-Membros 
sobre o seu parecer relativamente às 
medidas, expondo as razões que a levam a 
considerar que aquelas não são 
compatíveis com os objetivos estabelecidos 
no quadro de medidas técnicas ou não 
permitem a sua consecução.
2-A. Caso a Comissão emita um parecer, 
nos termos do n.º2, o Estado-Membro 
relevante dispõe de três meses para 
modificar as suas medidas de molde a 
torná-las compatíveis com os objetivos do 
quadro de medidas técnicas e a alcançar 
esses objetivos.
2-B. Caso um Estado-Membro não 
modifique as suas medidas em 
conformidade com o n.º 2-A, a Comissão 
deve ter poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas abrangidas pelo quadro de 
medidas técnicas.

3. As medidas técnicas adotadas pela 
Comissão visam garantir o cumprimento 

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

dos objetivos do quadro de medidas 
técnicas. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros deixam de produzir 
efeitos.

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

Or. en

Alteração 46
em nome dos Grupos S&D, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1790, 1791

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 47
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de sistemas de concessões 
de pesca transferíveis

Estabelecimento de sistemas de concessões 
de pesca

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

1. Até 31 de dezembro de 2015, cada 
Estado-Membro estabelece um sistema de 
concessões de pesca para todos os navios 
de pesca de comprimento de fora a fora 
igual ou superior a 12 metros que 
pesquem unidades populacionais 
relativamente às quais tenham sido 
atribuídas possibilidades de pesca da 
União nos termos do artigo 16.º.  Os 
Estados-Membros reservam uma 
concessão suficiente para os navios de 
pesca com menos de 12 metros de 
comprimento. 

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e  
(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas. 
2. Os Estados-Membros podem alargar o 
sistema de concessões de pesca
transferíveis aos navios de pesca com 
menos de 12 metros de comprimento de 
fora a fora e que utilizam artes que não as 
rebocadas e informam do facto a 
Comissão.

2. O estabelecimento de um sistema
nacional de concessões de pesca e a 
execução deste sistema a nível das 
pescarias individuais são levados a efeito 
de acordo com um procedimento aberto, 
participativo e transparente.

Or. en
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Alteração 48
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 
1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877,  1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 
1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 
1944, 1945, 2018, 2023

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Atribuição de concessões de pesca
transferíveis

Atribuição de concessões de pesca

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

1. Uma concessão de pesca confere o 
direito de utilizar uma parte definida das
possibilidades de pesca individuais 
atribuídas ao Estado-Membro.

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

2. Com base em critérios ambientais e 
sociais equitativos e transparentes, cada 
Estado-Membro atribui concessões de 
pesca relativamente a cada unidade 
populacional ou grupo de unidades 
populacionais nas águas da União para as 
quais são concedidas possibilidades de 
pesca em conformidade com o artigo 16.º. 

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

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

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

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

condições de elegibilidade que permitem 
beneficiar de concessões de pesca.

4-A. Na atribuição de concessões de
pesca, os Estados-Membros utilizam 
critérios ambientais e sociais equitativos, 
transparentes e objetivos, como sejam o 
impacto da pescaria no ambiente,  o 
historial de conformidade e o contributo 
para a economia local. Podem também ser 
utilizados outros critérios como sejam os 
níveis de capturas históricos.  Os Estados-
Membros preveem igualmente, no âmbito 
das possibilidades de pesca que lhes são 
atribuídas, incentivos para os navios de 
pesca que utilizem artes seletivas que 
eliminam as capturas acessórias
indesejadas ou métodos de pesca com um 
impacto reduzido no ambiente, 
nomeadamente um baixo consumo de 
energia ou danos reduzidos aos habitats.

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

5. Os Estados-Membros atribuem 
concessões de pesca por um período não 
superior a 12 anos.

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

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

6-A. As concessões de pesca transferíveis
podem ser introduzidas pelos Estados-
Membros numa base voluntária. Quando 
os Estados-Membros introduzirem tais 
sistemas, limitam o seu período de 
validade. Esses sistemas não são, em 
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circunstância alguma, aplicáveis fora das 
águas da União.

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

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

7-A. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre o método de atribuição 
escolhido.

Or. en

Alteração 49
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 
1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Atribuição das possibilidades de pesca 
individuais

Atribuição das possibilidades de pesca 
individuais

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

1. Os Estados-Membros atribuem 
possibilidades de pesca individuais aos 
titulares de concessões de pesca, referidas 
no artigo 28.º, com base nas possibilidades 
de pesca concedidas aos Estados-Membros. 
Os Estados-Membros são livres de decidir 
a duração do período para o qual são 
atribuídas oportunidades de pesca, bem 
como a frequência dessas atribuições.

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

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

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

atividades de pesca se possuírem 
possibilidades de pesca individuais 
suficientes para cobrir todas as suas 
capturas potenciais. 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 50
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 
1962, 1963

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Registo das concessões de pesca 
transferíveis e das possibilidades de pesca

individuais

Registo das possibilidades de pesca

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

mantêm um registo das concessões de 
pesca e das possibilidades de pesca 
individuais, incluindo, se for caso disso, 
das concessões de pesca transferíveis.
Esse registo é acessível ao público e 
integrado no ficheiro da frota de pesca da 
União.

Or. en

Alteração 51
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1972 e 1978

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Transferência de concessões de pesca 
transferíveis

Suprimido

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

Or. en

Alteração 52
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
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2001, 2002 e 2004

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Locação de possibilidades de pesca 
individuais

Suprimido

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.
2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, outros 
Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 53
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2015, 2016, 2017

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

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

pesca transferíveis

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

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

1. Os Estados-Membros decidem, em 
relação aos navios que arvoram o seu 
pavilhão, do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhes tenham 
sido atribuídas de acordo com o artigo 16.º 
e não estejam sujeitas a um sistema de 
concessões de pesca, nos termos do novo 
n.° 4-A do artigo 28.°. O Estado-Membro 
informa a Comissão do método de 
atribuição.

Or. en
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Alteração 54
em nome dos Grupos S&D e Verts/ALE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 177, 1797, 2020, 2024

Proposta de regulamento
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Normas provisórias específicas aplicáveis 
ao Mar Mediterrâneo; Estabelecimento de 

um Sistema de Unidades de Gestão 
Territorial

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um Sistema de Unidades de 
Gestão Territorial. Nesse caso, os 
Estados-Membros delimitam as zonas das 
suas águas territoriais em que os seus 
navios de pesca operam e determinam 
quais os navios autorizados a pescar no 
interior de cada zona. Na delimitação das 
suas pescarias, os Estados-Membros 
delimitam a extensão espacial da pescaria 
no seu conjunto e a localização de todas 
as zonas protegidas de pesca, procurando 
conservar as vantagens do efeito de 
alastramento das zonas de pesca 
protegidas para os titulares elegíveis.
2. Os Estados-Membros que adotem 
sistemas de unidades de gestão territorial 
informam a Comissão desse facto.
3. Uma parte não transferível dos direitos 
de utilização territorial para a pesca, 
expressa em direitos de utilizador 
delimitados no plano espacial, limites 
individuais às capturas ou limites 
individuais ao esforço ou toda e qualquer 
combinação destes elementos, é atribuída 
a cada titular elegível de direitos de 
utilização territorial para a pesca, em 
conformidade com as condições de 
elegibilidade e outros critérios 
estabelecidos nos termos dos artigos 27.º, 
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28.º e 28.º-A.
4. Os Estados-Membros que possuem 
águas costeiras no Mar Mediterrâneo 
estabelecem, o mais tardar em 2015, 
unidades de gestão territorial para as suas 
pescarias no Mediterrâneo.
5. A elaboração e execução das unidades 
de gestão territorial beneficiam de apoio 
financeiro da União. A União também 
toma providências para reduzir as 
eventuais consequências sociais e 
económicas negativas resultantes das 
unidades de gestão territorial.

Or. en

Alteração 55
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 
2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Ajustamento da capacidade de pesca Ajustamento da capacidade de pesca

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

1. Os Estados-Membros instituem, se for 
caso disso e sempre que necessário,
medidas de ajustamento da capacidade de 
pesca das suas frotas nacionais, a fim de 
obterem um equilíbrio estável e duradouro
entre a sua capacidade e as suas 
possibilidades de pesca, em conformidade 
com os objetivos gerais definidos no 
artigo 2.º.
1-A. A fim de pôr em prática o objetivo 
especificado no n.º 1, os Estados-
Membros realizam anualmente avaliações 
de capacidade e transmitem os respetivos 
resultados à Comissão, até 30 de maio de 
cada ano. As avaliações de capacidade 
incluem uma análise da capacidade total 
da frota por pescaria e segmento no 
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momento da avaliação e o respetivo 
impacto nas unidades populacionais e no 
ecossistema marinho mais vasto. Incluem 
igualmente uma análise da rendibilidade 
da frota a longo prazo. Para garantir uma 
abordagem comum a tais avaliações em 
todos os Estados-Membros, as avaliações 
devem ser feitas em conformidade com as 
diretrizes da Comissão para uma melhor 
análise do equilíbrio entre a capacidade 
da frota e as possibilidades de pesca, e 
devem tomar também em consideração a 
rendibilidade da frota. Os resultados são 
disponibilizados ao público.
1-B. Se a avaliação revelar uma 
discrepância entre a capacidade e as 
possibilidades de pesca, os Estados-
Membros adotarão, no prazo de um ano, 
um programa pormenorizado, incluindo 
um calendário vinculativo, com vista a 
qualquer  ajustamento necessário da 
capacidade de pesca das suas frotas em 
termos de número e características das 
embarcações, a fim de alcançar um 
equilíbrio estável e duradouro entre a 
capacidade e as possibilidades de pesca.  
O Estado-Membro transmite esse 
programa à Comissão, ao Parlamento 
Europeu e aos restantes Estados-
Membros. 
1-C. Se essa avaliação não for fornecida, 
ou se um Estado-membro for obrigado a 
fornecer um programa de redução de 
capacidade e não o fizer, ou se o Estado-
membro não implementar o programa, 
isso originará a interrupção da assistência 
financeira da União aos Estados-
Membros no âmbito da política comum da 
pesca.
Em último recurso, e apenas se alguma 
destas medidas for protelada dois ou mais 
anos, a Comissão pode suspender as 
possibilidades de pesca dos segmentos 
específicos em causa. 

2. Não é autorizada nenhuma saída da frota 
que beneficie de ajuda pública concedida 

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

no âmbito do Fundo Europeu das Pescas 
para o período de programação 2007-2013, 
exceto se for antecedida da retirada da 
licença de pesca e das autorizações de 
pesca.

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

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

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

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

Or. en

Alteração 56
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2066, 2067

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.°-A
Regime de entrada/saída

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

Or. en

Alteração 57
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2025, 2062, 2063
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Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que os navios de pesca sujeitos 
a um sistema de concessões de pesca 
transferíveis estabelecido em 
conformidade com o artigo 27.º sejam 
excluídos da aplicação dos limites 
máximos da capacidade de pesca fixados 
em conformidade com o n.º 1. Nesse caso, 
os limites máximos da capacidade de 
pesca são recalculados por forma a terem 
em conta os navios de pesca que não são 
sujeitos a um sistema de concessões de 
pesca transferíveis.
3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, no que diz respeito ao 
recálculo dos limites máximos da 
capacidade de pesca a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

2. A Comissão apresentará, até 30 de 
dezembro do ano subsequente ao da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
destinada a alterar o anexo II do presente 
regulamento e o Regulamento (CEE) 
2930/1986 do Conselho, para definir a 
capacidade relativa a qualquer parâmetro 
mensurável do navio, suscetível de afetar 
a sua capacidade de captura de peixe.
Esta nova definição tem em conta 
critérios sociais e económicos, bem como 
os esforços de controlo empreendidos 
pelos Estados-Membros. Na presente 
proposta, a capacidade da frota de cada 
Estado-Membro será discriminada por 
segmentos, onde se inclui a discriminação 
específica dos navios que operam nas 
regiões ultraperiféricas e dos navios que 
operam exclusivamente fora das águas da 
União.
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Or. en

Alteração 58
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 
2091, 2092 e 2093

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros registam as 
informações sobre a propriedade, as 
características dos navios e as artes de 
pesca, bem como sobre as atividades dos 
navios de pesca da União que arvoram o 
seu pavilhão necessárias para efeitos da 
gestão das medidas estabelecidas pelo 
presente regulamento e publicam estas 
informações acautelando a proteção de 
dados pessoais.

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

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

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

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

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

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

5. A Comissão estabelece requisitos 
técnicos e operacionais para as 
modalidades de transmissão das 
informações referidas nos n.ºs 2, 3 e 4.
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento de exame a que se 

5. A Comissão adota atos de execução que 
estabelecem requisitos técnicos e 
operacionais para as modalidades de 
transmissão das informações referidas nos 
n.ºs 2, 3 e 4. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
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refere o artigo 56.º. exame a que se refere o artigo 56.º.

Or. en

Alteração 59
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. A conservação, a gestão e a exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marítimos devem basear-se nas melhores
informações disponíveis.  Para o efeito, os 
Estados-Membros recolhem dados 
biológicos, técnicos, ambientais e 
socioeconómicos necessários para uma 
gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas, gerem-nos e facultam-nos 
aos utilizadores finais de dados científicos, 
incluindo os organismos designados pela 
Comissão. Tais dados permitem, em 
especial, avaliar:

Or. en

Alteração 60
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2129, 2130, 2131

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

nacional e organizam uma reunião anual de 
coordenação nacional. A Comissão e o 
Parlamento Europeu são informados das 
atividades de coordenação nacional e 
convidados para as reuniões de 
coordenação.

Or. en

Alteração 61
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 62
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2147, 2149, 2163

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Consulta de organismos científicos
37-A. A Comissão consultará 
periodicamente organismos científicos 
adequados sobre assuntos relativos à 
conservação e gestão dos recursos 
haliêuticos, incluindo sobre considerações 
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de natureza biológica, económica, 
ambiental, social e técnica, ao mesmo 
tempo que tem em conta a boa gestão dos 
fundos públicos, no intuito de evitar uma 
duplicação de esforços por parte de 
diferentes organismos científicos.

Or. en

Alteração 63
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 
2158

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 64
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 2160
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 65
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 
2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de assegurar a conservação e a 
exploração e gestão sustentáveis dos 
recursos biológicos marinhos, a União
promove a aplicação efetiva dos 
instrumentos e regulamentos 
internacionais de pescas e apoia as
atividades de organizações internacionais 
ligadas às pescas, incluindo as 
organizações regionais de gestão das 
pescas (ORGP), e participa nas mesmas,
no respeito dos compromissos 
internacionais, das obrigações e dos 
objetivos estratégicos, consentâneos com 
os objetivos estabelecidos nos artigos 2.º,
3.º e 4.° do presente regulamento e com 
outras políticas da União.

2. As posições da União nas organizações 
internacionais ligadas às pescas e nas 
ORGP baseiam-se nos melhores pareceres 
científicos disponíveis, a fim de assegurar 

2. Em particular, a União:
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a manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

a) Apoia ativamente, promove e contribui 
para o desenvolvimento dos melhores 
conhecimentos científicos disponíveis, 
conformes com o direito da União; 
promove medidas tendentes a garantir a 
coerência dos recursos haliêuticos com os 
objetivos consagrados no artigo 2.°, em 
particular nos seus n.°s 2  e 4, alínea b). A 
União promove, além disso, a criação e o 
reforço de comités de aplicação das 
ORGP, análises periódicas do grau de 
cumprimento e medidas corretivas 
adequadas, incluindo sanções dissuasoras 
e efetivas, que devem ser aplicadas de 
forma transparente e não discriminatória.
b) Reforça a coerência política das 
iniciativas da União, dispensando 
particular atenção às atividades 
ambientais, de desenvolvimento e de 
comércio.
c) Promove e apoia, em todas as 
instâncias internacionais, as ações 
necessárias para erradicar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada 
(INN). Para o efeito, vela por que 
nenhum produto da pesca INN tenha 
acesso aos mercados da UE; contribui, 
por isso, para a realização de atividades 
de pesca economicamente viáveis e 
fomenta o emprego na União;
d) Encoraja as ações internacionais 
conjuntas de luta contra a pirataria no 
alto mar e participa ativamente nas 
mesmas, a fim de garantir a segurança 
das vidas humanas e evitar a interrupção 
das atividades de pesca dos navios.
e) Promove a aplicação efetiva dos 
instrumentos e regulamentos 
internacionais de pescas. 
f) Assegura que as atividades de pesca 
fora das águas da União se baseiem nos 
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mesmos princípios e normas em vigor no 
interior das mesmas, ao mesmo tempo que 
promove a aplicação pelas ORGP dos 
mesmos princípios e normas aplicados 
nas águas da União.

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

Or. en

Alteração 66
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 195, 2186, 2187, 2188, 2190

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A União fomenta os laços de 
cooperação entre as ORGP, a fim de 
ajustar, harmonizar e ampliar o quadro 
de ação multilateral e apoiar o 
desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos e do aconselhamento nas 
ORGP e nas organizações internacionais, 
e respeita as recomendações daí 
resultantes.

Or. en

Alteração 67
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2193, 2195

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os Estados-Membros asseguram a 
observância pelos seus operadores das 
medidas referidas no parágrafo anterior.

Or. en

Alteração 68
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2214, 2215, 2216

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 69
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229, 2230

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os acordos de pesca sustentável 
incluem: 
(a) Uma obrigação de respeito do 
princípio da limitação do acesso aos 
recursos relativamente aos quais se tenha 
provado cientificamente que excedem a 
capacidade de captura do Estado costeiro 
em consonância com as disposições da 
Convenção UNCLOS;
(b) Uma cláusula proibindo a atribuição 
de condições mais favoráveis às diferentes 
frotas que pescam nessas águas do que as 
concedidas aos agentes económicos da 
União, em matéria de conservação, 
desenvolvimento e gestão dos recursos, 
bem como os acordos financeiros, taxas e 
outros direitos relacionados com a 
emissão de autorizações de pesca;
(c) Uma cláusula de condicionalidade 
determinando o respeito dos direitos 
humanos, em conformidade com os 
acordos internacionais sobre direitos 
humanos;
(d) Uma cláusula de exclusividade.

Or. en

Alteração 70
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 198, 2223, 2226, 2228
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os acordos de pesca sustentável e os 
acordos de acesso recíproco garantem que 
os navios de pesca da União só podem 
operar nas águas de um país terceiro com 
o qual foi celebrado um acordo se 
possuírem uma licença de pesca emitida 
nos termos de um procedimento acordado 
por ambas as partes do acordo.

Or. en

Alteração 71
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 199, 2224

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os navios que arvoram pavilhão da 
UE e que tenham abandonado 
temporariamente os registos de um 
Estado-Membro para procurar 
possibilidades de pesca noutras zonas não 
são autorizados, durante um período de 
24 meses, a beneficiar de possibilidades de 
pesca ao abrigo do APS ou dos respetivos 
protocolos já em vigor no momento da 
anulação do registo se regressarem 
posteriormente a um registo da UE; o 
mesmo princípio é aplicado em caso de 
mudança temporária de pavilhão 
aquando de atividades de pesca no âmbito 
das ORGP.

Or. en
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Alteração 72
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2250, 2251, 2252

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da aquicultura Promoção da aquicultura sustentável

Or. en

Alteração 73
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 2286

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de promover a sustentabilidade e 
contribuir para a segurança e o 
abastecimento alimentares, o crescimento 
e o emprego, a Comissão estabelece, até 
2013, orientações estratégicas da União, 
não coercivas, sobre as prioridades e 
objetivos comuns para o desenvolvimento 
das atividades aquícolas sustentáveis. Tais 
orientações estratégicas estabelecem uma 
distinção entre, por um lado, a 
aquicultura de pequena e média escala e, 
por outro, a aquicultura industrial, têm 
em conta as posições iniciais relativas e as 
diferentes situações na União e constituem 
a base dos planos estratégicos nacionais 
plurianuais e visam:

Or. en

Alteração 74
em nome dos Grupos S&D, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 
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2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Proposta de regulamento
Artigo 43.° – n.° 1 – alíneas a), b), c), d) – e n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A simplificação da legislação no setor 
e a redução do ónus administrativo a nível 
europeu;

(b) Incentivar a atividade económica; (b) A integração das atividades da 
aquicultura noutras áreas como sejam 
políticas para as zonas costeiras, 
estratégias marítimas e orientações 
relativas ao ordenamento do espaço 
marinho, a aplicação da Diretiva-Quadro 
relativa à água e a política ambiental.

(c) Diversificar e melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;
(d) Criar condições equitativas para os 
operadores aquícolas no respeitante ao 
acesso às águas e ao espaço;
2. Os Estados-Membros estabelecem um 
plano estratégico nacional plurianual 
para o desenvolvimento das atividades 
aquícolas no seu território até 2014.

2. A UE apoia a produção e o consumo de 
produtos da aquicultura europeia 
sustentável através das seguintes medidas: 

(a) Estabelecimento de critérios 
qualitativos, transparentes e gerais para a 
aquicultura até 2014, para avaliar e 
minimizar o impacto ambiental da 
aquicultura e das atividades agrícolas;
(b) Garantia de preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores;
(c) Estabelecimento de regras sobre a 
rastreabilidade, a segurança e a qualidade 
dos produtos da aquicultura provenientes 
da União e importados, mediante uma 
marcação ou rotulagem adequada, em 
conformidade com o artigo 42.º do 
Regulamento que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
[número do regulamento a definir pelos 
juristas-linguistas];
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Or. en

Alteração 75
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2345, 2347, 2349

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um conselho consultivo para a 
aquicultura.

É instituído, em conformidade com o 
artigo 52.º, um Conselho Consultivo para a 
aquicultura e a pesca interior.

Or. en

Alteração 76
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 
2414

Proposta de regulamento
Artigo 46 – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Os Estados-Membros asseguram que o
estabelecimento de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, incluindo o 
congelamento de verbas do Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (EMFF), tendo em consideração a 
relação custo/benefício e o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração 77
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 
2425, 2427, 2428, 2429 e 2430



AM\921904PT.doc 77/97 PE500.589v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Contribuição para os custos de controlo, 
inspeção e execução

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.

Os Estados-Membros podem exigir que os 
seus operadores contribuam 
proporcionalmente para os custos 
operacionais de implementação do regime 
de controlo das pescas da União e para a 
recolha de dados.

Or. en

Alteração 78
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2431, 2432, 2434, 2435

Proposta de regulamento
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Objetivos Objetivos

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. 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 os 
ecossistemas.

Or. en
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Alteração 79
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Proposta de regulamento
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Condições de concessão de assistência 
financeira aos Estados-Membros

Condições de concessão de assistência 
financeira aos Estados-Membros

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 e das 
diretivas ambientais referidas no artigo 
12.º, bem como à aplicação do princípio 
de precaução. 

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 e dos atos legislativos e outras 
medidas referidas no n.º 1, bem como a 
não aplicação do princípio da precaução 
conduzirá imediatamente 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. 
Será estabelecida uma metodologia com 
objetivos, indicadores e medição 
homogénea e transparente para todos os 
Estados-Membros da União.

Or. en

Alteração 80
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 
2450, 2451, 2452, 2453 e 2454
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Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Condições de concessão de assistência 
financeira aos operadores

Condições de concessão de assistência 
financeira aos operadores

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 pelos operadores das regras 
da política comum das pescas e dos atos 
legislativos nacionais baseados nas 
diretivas ambientais referidas no artigo 
12.º.  Não 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.

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 e aos atos legislativos 
referidos no n.º 1 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 dissuasivas, eficazes e 
proporcionais à natureza, dimensão, 
duração e reiteração das infrações graves.

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 3 
anos anteriores à sua concessão, ele não 
tiver cometido infrações graves.

Or. en

Alteração 81
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464, 
2465
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Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Conselhos consultivos Conselhos consultivos
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 
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. 

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. 
3. Cada conselho consultivo adota o seu 
regulamento interno. 

3. Cada conselho consultivo adota o seu 
regulamento interno.

Or. en

Alteração 82
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349, 
2351

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. São, nomeadamente, instituídos os 
novos conselhos consultivos que se 
seguem, em conformidade com o anexo 
III:
(a) Um conselho consultivo para as 
regiões ultraperiféricas, constituído por 
três secções respeitantes a cada uma das 
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seguintes bacias marítimas (Atlântico 
Oeste, Atlântico Este, Oceano Índico);
(b) Um conselho consultivo para a 
aquacultura e pesca interior; 
(c) Um conselho consultivo para os 
mercados; 
(d) Um conselho consultivo para o mar 
Negro.

Or. en

Alteração 83
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 
2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 
2495, 2496, 2497, 2499

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Funções dos conselhos consultivos Funções dos conselhos consultivos

-1. Antes da adoção de qualquer proposta 
de medidas a adotar com base no artigo 
43.º, n.º 2, do TFUE, como sejam planos 
plurianuais ou quadros de medidas 
técnicas, e de medidas a adotar com base 
no artigo 55.º, a Comissão solicita o 
parecer dos conselhos consultivos 
relacionados especificamente com as 
pescarias na zona geográfica em causa. 
Essa consulta não prejudica a consulta do 
CIEM ou de outros organismos científicos 
adequados.

1. Os conselhos consultivos podem: 1. Os conselhos consultivos podem:
(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 e ao Estado-Membro em causa 
sobre questões relacionadas com a gestão 
das pescas e sobre os aspetos 
socioeconómicos e de conservação das 
pescas e da aquicultura.

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

Membros de problemas relativos à gestão e 
aos aspetos socioeconómicos e de 
conservação das pescas e, se for caso 
disso, da aquicultura na respetiva zona ou 
esfera de competência e propor soluções 
para superar estes problemas;

(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) 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-A) Emitir pareceres sobre as propostas 
de medidas de conservação, tal como 
definidas no artigo 17.º, e sobre os 
projetos de medidas técnicas, tal como 
definidas no artigo 21.º, e transmiti-los à 
Comissão e aos Estados-Membros 
diretamente interessados pela pescaria ou 
pela zona em questão.

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, deverão ter em 
devida conta os pareceres, as 
recomendações, sugestões e informações 
apresentados pelos conselhos consultivos 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 
-1 e 1, aos quais respondem num prazo 
não superior a 30 dias úteis e, em todo o 
caso, antes da adoção das medidas finais.
Caso as medidas finais adotadas divirjam 
dos pareceres e das recomendações e 
sugestões apresentados pelos conselhos 
consultivos nos termos dos n.ºs -1 e 1, a 
Comissão e o Estado-Membro em causa 
apresentam explicações circunstanciadas 
para essa divergência.

Or. en

Alteração 84
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 
2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522
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Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Composição, funcionamento e 
financiamento dos conselhos consultivos

Composição, funcionamento e 
financiamento dos conselhos consultivos

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 e, se for caso disso, 
da aquicultura;
(b) outros grupos de interesses implicados 
na política comum das pescas, por 
exemplo organizações ambientais e 
grupos de consumidores.

No que respeita à alínea (a), deve ser 
devidamente assegurada a representação 
dos empregadores, dos pescadores e dos 
trabalhadores independentes, assim como 
das diversas atividades profissionais 
ligadas à pesca.
Os representantes das administrações 
nacionais e regionais com interesses 
pesqueiros na zona em causa e os 
investigadores dos institutos científicos de 
investigação no domínio das pescas dos 
Estados-Membros, bem como das 
instituições científicas internacionais que
aconselham a Comissão, podem participar 
como observadores.
1-A. Representantes da Comissão e do 
Parlamento Europeu podem participar 
nas reuniões dos conselhos consultivos na 
qualidade de observadores. Os 
representantes do setor das pescas e de 
outros grupos de interesses de países 
terceiros, incluindo representantes das 
organizações regionais de pesca que 
possuam interesses de pesca na zona ou 
nas pescarias da competência de um 
conselho consultivo, podem ser 
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convidados a participar, como 
observadores, nesse conselho consultivo 
regional, quando nele sejam debatidas 
questões que os afetem.

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

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

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 
enquanto organismos que prosseguem um 
fim de interesse geral europeu.

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 e funcionamento dos 
conselhos consultivos, sem prejuízo do 
disposto nos n.ºs 1 e 1-A (novo).

Or. en

Alteração 85
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Proposta de regulamento
Artigo 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.°-A
Procedimento de urgência

1. Os atos delegados adotados por força 
do presente artigo entram em vigor sem 
demora e são aplicáveis, sem prejuízo do 
disposto no n.º 2, por um período de seis 
meses.  A notificação de um ato delegado 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
deve expor os motivos que justificam o 
recurso ao procedimento de urgência.
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2. O Parlamento Europeu ou o Conselho
podem formular objeções a um ato 
delegado nos termos do artigo 55.º, n.º 5. 
Nesse caso, a Comissão revoga sem 
demora o ato após a notificação da 
decisão pela qual o Parlamento Europeu 
ou o Conselho tiverem formulado 
objeções.

Or. en

Alteração 86
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 2536

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.° 2

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 54.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 87
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 54, 227, 2546, 2547, 2548

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

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

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)

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE 

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Aquicultura e 
pesca interior

Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º e todas as 
águas interiores 
dos Estados-
Membros da 
União Europeia

Regiões 
ultraperiféricas, 
subdividido em 
três bacias 
marítimas: 
Atlântico Oeste, 

Todas as zonas 
CIEM referentes 
às águas em 
torno das regiões 
ultraperiféricas, 
nomeadamente 



AM\921904PT.doc 87/97 PE500.589v02-00

PT

Atlântico Este, 
Oceano Índico

as águas 
marítimas da 
Guadalupe, 
Guiana Francesa 
e Martinica, das 
ilhas Canárias, 
dos Açores e 
Madeira e da 
Reunião

Conselho 
consultivo para o 
mar Negro

Subzona 
geográfica da 
CGPM definida 
na Resolução 
CGPM/33/2009/2

Conselho 
consultivo dos 
mercados

Todos os setores 
do mercado

Or. en

Alteração 88
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a criação de 
condições ambientais, económicas e 
sociais sustentáveis a longo prazo. Deve 
igualmente contribuir para uma maior 
produtividade, um nível de vida adequado 
para o setor das pescas e a estabilidade dos 
mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a 
sustentabilidade ambiental, económica e 
social a longo prazo. Deve estabelecer 
regras sobre a rastreabilidade, a 
segurança e a qualidade dos produtos 
importados pela UE, um nível de vida 
adequado para o setor das pescas, a 
segurança alimentar, a estabilidade dos 
mercados e assegurar a disponibilidade de 
recursos e o abastecimento dos 
consumidores a preços razoáveis.

Or. en
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Alteração 89
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros comprometeram-se 
a lutar contra o declínio progressivo de 
inúmeras unidades populacionais de 
peixes. Por conseguinte, a União deve 
melhorar a sua política comum das pescas 
de forma a assegurar, até 2015, com caráter 
prioritário, que a exploração dos recursos 
biológicos marinhos seja conduzida e 
mantida em níveis compatíveis com o 
rendimento máximo sustentável das 
populações exploradas. Nos casos em que 
as informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

(5) Na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Joanesburgo em 2002, a União e os 
seus Estados-Membros comprometeram-se 
a lutar contra o declínio progressivo de 
inúmeras unidades populacionais de 
peixes. Por conseguinte, a União deve 
melhorar a sua política comum das pescas 
de forma a assegurar que, até 2015, com 
caráter prioritário, as taxas de mortalidade 
por pesca sejam fixadas a níveis que 
permitam uma recuperação das unidades 
populacionais, o mais tardar, até 2020, 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável e que 
todas as unidades populacionais 
recuperadas se mantenham a esses níveis. 
Nos casos em que as informações 
científicas não sejam suficientes, pode ser 
necessário aplicar aproximações 
representativas do rendimento máximo 
sustentável.

Or. en

Alteração 90
em nome dos Grupos S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso
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Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os planos plurianuais devem ser o 
instrumento principal para assegurar que, 
até 2015, as taxas de mortalidade por 
pesca sejam fixadas a níveis que 
permitam uma recuperação das unidades 
populacionais, o mais tardar, até 2020, 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável e que as 
unidades populacionais recuperadas se 
mantenham a esses níveis. Apenas o 
cumprimento claro e vinculativo destas 
datas assegura que sejam envidadas ações 
imediatas e que o processo de 
recuperação não sofra atrasos adicionais. 
No caso de unidades populacionais 
relativamente às quais não tenha ainda 
sido adotado um plano plurianual, é 
necessário assegurar que o Conselho 
respeita inteiramente os objetivos da 
política comum das pescas ao determinar 
as possibilidades de pesca relativas a estas 
unidades populacionais.

Or. en

Alteração 91
em nome dos Grupos S&D, ECR e EFD
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Há que ter em conta o facto de a 
situação da totalidade das unidades 
populacionais de peixes da União ser 
muito divergente. Embora sejam 
relativamente fáceis de atingir as datas de 
recuperação referidas no presente 
regulamento relativamente a muitas 



PE500.589v02-00 90/97 AM\921904PT.doc

PT

unidades populacionais, no que respeita a 
outras unidades populacionais seria 
necessária uma redução considerável da 
mortalidade por pesca. As consequências 
socioeconómicas negativas de tais 
reduções justificam, em alguns casos 
específicos, o adiamento da consecução 
das metas acima mencionadas. Por 
conseguinte, os planos plurianuais podem 
limitar a redução anual do TAC a 25%, 
mesmo que uma estrita adesão aos 
objetivos supramencionados torne 
necessárias maiores reduções. A mesma 
regra deverá ser aplicada às unidades 
populacionais ainda não abrangidas por 
planos plurianuais. Estas regras não 
devem ser aplicadas quando as unidades 
populacionais não estejam situadas 
dentro de limites biológicos de segurança.

Or. en

Alteração 92
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Os planos plurianuais podem 
também conter disposições que limitam as 
flutuações anuais do TAC das unidades 
populacionais recuperadas, a fim de criar 
condições mais estáveis para o setor da 
pesca. Os limites exatos de tais flutuações 
devem ser indicados em planos 
plurianuais.

Or. en

Alteração 93
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD
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Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) As decisões em matéria de gestão 
relativas ao rendimento máximo 
sustentável no domínio das pescarias 
mistas deve ter em conta as dificuldades 
inerentes à captura, numa pescaria mista, 
de todas as unidades populacionais em 
simultâneo e com um rendimento máximo 
sustentável, uma vez que os pareceres 
científicos apontam para o facto de o 
aumento da seletividade para evitar as 
espécies vulneráveis ser muito difícil de 
alcançar.  O CIEM e o CCTEP deverão 
prestar aconselhamento sobre os níveis 
adequados em tais circunstâncias.

Or. en

Alteração 94
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 268, 269

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2010 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 
coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu  e os objetivos da Comunicação 
da Comissão intitulada «O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural:  Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020» , 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2010 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 
coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu e os objetivos da Comunicação da 
Comissão intitulada «O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural:  Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020", 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 
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máximo sustentável até 2015. máximo sustentável até 2015.

Or. en

Alteração 95
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 272,273, 274

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no 
artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado.

(7) A exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos deve assentar na 
abordagem de precaução, que deriva do 
princípio da precaução referido no artigo 
191.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado, e ter sempre em consideração os 
dados científicos disponíveis.

Or. en

Alteração 96
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 281, 282, 283, 284

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, limitar o 
impacto ambiental das atividades de pesca 
e reduzir ao mínimo as capturas
indesejadas com vista à sua eliminação 
progressiva.

(9) É necessário aplicar à gestão das pescas 
uma abordagem ecossistémica, a fim de 
contribuir para que as atividades 
humanas tenham um impacto reduzido no 
ecossistema marinho, assegurar que as 
capturas indesejadas sejam prevenidas, 
reduzidas ao mínimo e, sempre que 
possível, eliminadas, e que todas as 
capturas sejam progressivamente 
desembarcadas.

Or. en
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Alteração 97
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) São necessárias medidas para reduzir 
e eliminar os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

(18) São necessárias medidas para reduzir 
os níveis atualmente elevados de capturas 
indesejadas e para eliminar 
progressivamente as devoluções. 
Infelizmente, a legislação anterior 
obrigou, em muitos casos, os pescadores a 
devolverem ao mar recursos valiosos.
Efetivamente, as devoluções constituem 
um desperdício considerável e repercutem-
se negativamente na exploração sustentável 
dos recursos biológicos marinhos e nos 
ecossistemas marinhos, bem como na 
viabilidade financeira das pescarias. 
Importa estabelecer e prever a aplicação 
gradual da obrigação de desembarcar todas 
as capturas de unidades populacionais 
regulamentadas realizadas durante 
atividades de pesca exercidas nas águas da 
União ou por navios de pesca da União.

Or. en

Alteração 98
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 8, 346, 347

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A)A obrigação de desembarcar todas 
as capturas deve ser introduzida pescaria 
por pescaria. Os pescadores devem ser 
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autorizados a continuar a devolver ao mar 
espécies que, segundo os melhores 
pareceres científicos disponíveis, tenham 
uma elevada taxa de sobrevivência 
quando devolvidas ao mar nas condições 
definidas para uma determinada pescaria.

Or. en

Alteração 99
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Para tornar viável a obrigação de 
desembarcar todas as capturas e atenuar 
o efeito da variação anual das 
composições das capturas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a transferir quotas de um ano para o 
outro até uma determinada percentagem.

Or. en

Alteração 100
em nome dos Grupos S&D, PPE, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os operadores não devem tirar pleno 
proveito em termos económicos dos 
desembarques de capturas indesejadas. A 
utilização das capturas desembarcadas 
abaixo do tamanho mínimo de referência 
de conservação deve ser limitada e excluir 
a venda para fins de consumo humano.

(19) Os operadores não devem tirar pleno 
proveito em termos económicos dos 
desembarques de capturas indesejadas. A 
utilização das capturas desembarcadas 
abaixo do tamanho mínimo de referência 
de conservação deve ser limitada e excluir 
a venda para fins de consumo humano. 
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Cabe a cada Estado-Membro decidir se 
permite a distribuição gratuita do peixe
desembarcado para fins de beneficência 
ou caritativos.

Or. en

Alteração 101
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE e ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 13, 458

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) É necessário introduzir, 
relativamente à maioria das unidades 
populacionais geridas no âmbito da 
política comum das pescas, um sistema de 
concessões de pesca. Tal sistema deve 
contribuir para a criação de concessões 
de pesca juridicamente seguras e 
exclusivas, com base nas possibilidades de 
pesca de um Estado-Membro. Uma vez 
que os recursos biológicos marinhos são 
um bem comum, as concessões de pesca 
devem estabelecer unicamente direitos de 
utilização de uma parte das possibilidades 
de pesca anuais de um Estado-Membro, 
que podem ser revogados em 
conformidade com as regras 
estabelecidas. As concessões de pesca
devem ser atribuídas com base, 
nomeadamente, em critérios ambientais e 
sociais. Cabe ao Estado-Membro decidir 
sobre a possibilidade de transferência das 
concessões de pesca.

Or. en

Alteração 102
em nome dos Grupos S&D, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 16, 415, 452, 453, 456
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Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos navios de pesca da 
União que não operem no âmbito de um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis, podem ser adotadas medidas 
específicas destinadas a adaptar o número 
de navios de pesca da União aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e estabelecer regimes nacionais 
de entrada/saída para as ajudas à retirada 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
das Pescas.

(32) Em certos casos, os Estados-
Membros ainda têm de adotar medidas 
específicas para adaptar as suas 
capacidades de pesca aos recursos 
disponíveis. Portanto, deve ser avaliada a 
capacidade de cada unidade populacional 
e de cada bacia marítima da União 
Europeia. Tal avaliação deve basear-se 
em diretrizes comuns. Cada Estado-
Membro deve ser capaz de escolher as 
medidas e os instrumentos de que deseja 
dotar-se, a fim de reduzir a capacidade de 
pesca. 

Or. en

Alteração 103
em nome dos Grupos S&D, ALDE, ECR e EFD
Alteração de compromisso que substitui as alterações 506, 508, 510, 511, 512, 513

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A aquicultura deve contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 
alimentos numa base sustentável em toda a 
União, de forma a garantir a segurança 
alimentar a longo prazo para os cidadãos 
europeus e contribuir para satisfazer o 
aumento da procura mundial de alimentos 
de origem aquática.

(42) A aquicultura deve contribuir para a 
preservação do potencial de produção de 
alimentos numa base sustentável em toda a 
União, de forma a garantir a segurança e o 
abastecimento de produtos alimentares a 
longo prazo, o crescimento e o emprego
para os cidadãos europeus e contribuir para 
satisfazer o aumento da procura mundial de 
alimentos de origem aquática.

Or. en

Alteração 104
em nome dos Grupos S&D, Verts/ALE, ECR e EFD



AM\921904PT.doc 97/97 PE500.589v02-00

PT

Alteração de compromisso que substitui as alterações 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552 e 
555

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) É conveniente conferir à Comissão o 
poder de, por meio de atos delegados, criar 
um novo conselho consultivo e alterar as 
zonas de competência dos já existentes, em 
especial atendendo às especificidades do 
mar Negro.

(54) Atendendo às características 
especiais das regiões ultraperiféricas, da 
aquicultura e da pesca interior, dos 
mercados e do mar Negro, é oportuno 
criar um novo conselho consultivo para 
cada um deles.

Or. en


