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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
política comum das pescas
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0425),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0198/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social de 28 de março de 20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de ….2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas e os pareceres da Comissão do 
Desenvolvimento, da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, bem como da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C …/Ainda não publicado no Jornal Oficial
2 JO C …/Ainda não publicado no Jornal Oficial
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação, a gestão e a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos. Abrange igualmente as medidas 
de mercado e financeiras destinadas a 
apoiar a realização dos seus objetivos, os 
recursos biológicos de água doce e a 
aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, sempre que estas atividades 
sejam exercidas no território dos Estados-
Membros ou nas águas da União, mesmo 
por navios de pesca que arvoram pavilhão 
de um país terceiro ou que nele se 
encontram registados, ou por navios de 
pesca da União Europeia ou por nacionais 
dos Estados-Membros, tendo em conta o 
disposto no artigo 117.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

(2) O âmbito da política comum das pescas 
abrange a conservação dos recursos 
biológicos marinhos e uma gestão das 
pescas orientada para esses recursos. 
Abrange igualmente as medidas de 
mercado e financeiras destinadas a apoiar a 
realização dos seus objetivos, as atividades 
aquícolas, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, sempre que estas atividades 
sejam exercidas no território dos Estados-
Membros ou nas águas da União, mesmo 
por navios de pesca que arvoram pavilhão 
de um país terceiro ou que nele se 
encontram registados, ou por navios de 
pesca da União Europeia ou por nacionais 
dos Estados-Membros, tendo em conta o 
disposto no artigo 117.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 
sem prejuízo da responsabilidade principal 
do Estado de pavilhão.

Or. en

Alteração 2
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 

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades sejam 
sustentáveis e geridas de forma 
compatível com o objetivo de lograr um 
meio marinho saudável, a fim de 
assegurar benefícios ambientais, 
económicos e sociais sustentáveis a longo 
prazo. Deve igualmente contribuir para 
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mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

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.

Or. en

Alteração 3
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, até 2015, com caráter 
prioritário, que os níveis das populações 
das espécies exploradas sejam conduzidos 
e mantidos em níveis superiores àqueles 
que permitem o rendimento máximo 
sustentável. Nos casos em que as 
informações científicas não sejam 
suficientes, pode ser necessário aplicar 
aproximações representativas do 
rendimento máximo sustentável.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A União e os Estados-Membros 
devem assegurar que, no caso de as 
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possibilidades de pesca terem de ser 
consideravelmente reduzidas durante um 
período de transição para atingir o 
rendimento máximo sustentável, sejam 
aplicadas medidas sociais e financeiras 
adequadas para manter em 
funcionamento um número suficiente de 
empresas ao longo da cadeia de produção, 
de modo a garantir um equilíbrio entre a 
capacidade das frotas e os recursos 
disponíveis quando o rendimento máximo 
sustentável for atingido.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os objetivos da política comum das 
pescas devem ser realizados em 
conformidade com os artigos 39.º e 41.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que se refere a uma 
abordagem equilibrada em relação à 
utilização do trabalho e a uma 
coordenação eficaz da formação 
profissional.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As regras em vigor que restringem o 
acesso aos recursos na zona das 12 milhas 
marítimas dos Estados-Membros 
funcionaram satisfatoriamente e 
contribuíram para a conservação, na 

(14) As regras em vigor que restringem o 
acesso aos recursos na zona das 12 milhas 
marítimas dos Estados-Membros 
funcionaram satisfatoriamente e 
contribuíram para a conservação, na 
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medida em que restringem o esforço de 
pesca nas partes mais sensíveis das águas 
da União. Preservaram igualmente as 
atividades de pesca tradicionais de que está 
altamente dependente o desenvolvimento 
social e económico de certas comunidades 
costeiras. Por conseguinte, tais regras 
devem continuar a aplicar-se.

medida em que restringem o esforço de 
pesca nas partes mais sensíveis das águas 
da União. Preservaram igualmente as 
atividades de pesca tradicionais de que está 
altamente dependente o desenvolvimento 
social e económico de certas comunidades 
costeiras. Por conseguinte, tais regras 
devem continuar a aplicar-se e podem ser 
reforçadas para dar um acesso 
preferencial aos pescadores que 
desenvolvem atividades de pesca em 
pequena escala, artesanal ou costeira.

Or. en

Alteração 7
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 as devoluções. 
Infelizmente, a legislação anterior 
obrigou, em muitos casos, os pescadores a 
devolverem ao mar recursos valiosos. 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
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Alteração 8
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. Tal deverá permitir a adoção 
de planos plurianuais que incluam todas 
as disposições detalhadas necessárias 
para a pescaria em questão, antes de a 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas entrar em vigor para essa 
pescaria. Os pescadores devem ser 
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 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 recorrer à possibilidade 
de transferir quotas de um ano para o 
outro («acumulação» e «empréstimo») a 
que se refere o Regulamento (CE) n.º 
847/96 do Conselho, de 6 de maio de 
1996, que introduz condições 
suplementares para a gestão anual dos 
TAC e quotas1 e o Regulamento (CE) n.º  
1224/2009 do Conselho, de 20 de 
novembro de 2009 , que institui um 
regime comunitário de controlo a fim de 
assegurar o cumprimento das regras da 
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Política Comum das Pescas2.
_______________
1 JO L 115 de 9.5.1996, p. 3.
2 JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

Or. en

Justificação

Se todas as capturas tiverem de ser desembarcadas, os pescadores necessitam de dispor de 
uma combinação de quotas correta. Nas pescarias mistas, esta combinação de quotas não 
será a mesma todos os anos, pelo que os Estados-Membros e os pescadores devem recorrer 
às disposições existentes que permitem flexibilidade.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Relativamente às unidades 
populacionais para as quais não tenha sido 
estabelecido um plano plurianual, é 
necessário garantir taxas de exploração que 
permitam obter o rendimento máximo 
sustentável, através da fixação de limites 
de capturas e/ou do esforço de pesca.

(21) Relativamente às unidades
populacionais para as quais não tenha sido 
estabelecido um plano plurianual, é 
necessário garantir taxas de exploração que 
permitam obter o rendimento máximo 
sustentável, através da fixação de limites 
de capturas ou do esforço de pesca abaixo 
das taxas de mortalidade por pesca 
consentâneas com o rendimento máximo 
sustentável (Fmsy). Se os dados 
disponíveis não forem suficientes, a 
gestão das pescas deve ser efetuada 
recorrendo a indicadores de substituição.  
Se as unidades populacionais forem 
objeto de uma forte sobrepesca, os limites 
das capturas ou do esforço de pesca 
devem ser fixados a um nível que permita 
às unidades populacionais crescer para 
níveis superiores aos suscetíveis de 
produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Or. en
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Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A política comum das pescas deve 
assegurar que todas as frotas e pescarias 
alcancem objetivos definidos em conjunto. 
No entanto, as circunstâncias únicas no 
Mar Mediterrâneo, incluindo o nível 
elevado de unidades populacionais de 
peixe em risco de extinção, o nível 
elevadíssimo de pesca em pequena escala 
e a inexistência de dados científicos 
tornam necessário adotar, para um 
período de transição, uma abordagem 
específica para o Mar Mediterrâneo com 
o objetivo de garantir uma pesca 
sustentável.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A União deve intensificar os seus 
esforços com vista a uma cooperação 
internacional e uma gestão das unidades 
populacionais eficazes em mares com os 
quais fazem fronteira tanto Estados-
Membros da União como países terceiros. 
Trata-se especialmente do caso do Mar 
Negro, relativamente ao qual a União 
deve preconizar a criação de uma 
Organização Regional de Gestão das 
Pescas para o Mar Negro.

Or. en
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário introduzir, até 31 de 
dezembro de 2013, relativamente à maioria 
das unidades populacionais geridas no 
âmbito da política comum das pescas, um 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis aplicável a todos os navios de 
comprimento igual ou superior a 
12 metros e a todos os outros navios que 
pescam com artes rebocadas. Os Estados-
Membros podem excluir os navios com 
menos de 12 metros de comprimento, com 
exceção dos que utilizam artes rebocadas.
Tal sistema deve estimular as reduções 
das frotas por iniciativa do setor e 
melhorar os resultados económicos, 
criando ao mesmo tempo concessões de 
pesca transferíveis, juridicamente seguras 
e exclusivas, com base nas possibilidades 
de pesca anuais de um Estado-Membro. 
Uma vez que os recursos biológicos 
marinhos são um bem comum, as 
concessões de pesca transferíveis 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.

(29) É necessário introduzir, o mais tardar 
um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento, 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 anuais 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.

Or. en

Justificação

Cumpre criar um sistema que clarifique a quem assiste o direito de pesca. Um sistema de 
concessões de pesca reforça a responsabilidade e a autonomia de cada pescador. A 
transferibilidade só deveria ser obrigatória no caso de um Estado-Membro recusar adaptar a 
sua capacidade de pesca aos recursos disponíveis.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
das pescas, garantindo que os pescadores 
que o abandonam não dependam da 
assistência financeira pública, convém 
que as concessões de pesca possam ser 
objeto de transferência ou locação no 
âmbito da política comum das pescas.

(30) Para descentralizar a gestão das 
possibilidades de pesca e confiá-la ao setor 
das pescas, convém que as concessões de 
pesca possam ser objeto de locação por 
parte dos pescadores ativos.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se que a
aplicação obrigatória do sistema de 
concessões de pesca transferíveis seja 
limitada aos grandes navios. O sistema de 
concessões de pesca transferíveis deve 
aplicar-se às unidades populacionais para 
as quais são atribuídas possibilidades de 
pesca.

(31) Dadas as características específicas e a 
vulnerabilidade socioeconómica de certas 
frotas da pequena pesca, justifica-se a 
criação, por parte dos Estados-Membros, 
de mecanismos para assegurar, para essas 
frotas e as comunidades que destas 
dependem, um acesso equitativo aos 
recursos haliêuticos.

Or. en

Alteração 16
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 

(32) Em certos casos, os Estados-
Membros ainda têm de adotar medidas 
específicas para adaptar as suas 
capacidades de pesca aos recursos 
disponíveis. Tais medidas devem fixar 
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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.

limites máximos coercivos da capacidade 
das frotas e assegurar, através de 
avaliações da capacidade e de 
ajustamentos do nível de atividade das 
frotas, que essa adaptação seja realizada a 
nível de pescarias específicas.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir uma rede de segurança 
social adequado para os pescadores que 
se vejam obrigados a abandonar o setor 
por ser necessário reduzir a 
sobrecapacidade.

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) As concessões de pesca devem ser 
transferíveis no interior de um 
determinado Estado-Membro se este não 
tiver conseguido adaptar a sua capacidade 
de pesca aos recursos disponíveis.

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(41-A) A fim de melhorar a cooperação 
com os países limítrofes e a gestão das 
unidades populacionais partilhadas, a 
União deve procurar concluir acordos de 
cooperação em matéria de pesca 
sustentável com esses países. Ao contrário 
dos acordos de pesca sustentável, os 
acordos de cooperação não devem ter por 
objetivo a obtenção de direitos de pesca
para as embarcações da União, mas 
lograr uma situação em que a União 
forneça apoio financeiro e técnico em 
troca da aplicação de regras de gestão 
sustentáveis iguais ou comparáveis às da 
União no respetivo país terceiro parceiro.

Or. en

Alteração 20
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 é um elemento 
importante da segurança alimentar da 
União e requer uma abordagem específica 
em termos de gestão. 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.

Or. en
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A assistência financeira da União deve 
ser condicionada ao cumprimento pelos 
Estados-Membros e pelos operadores das 
regras da política comum das pescas. 
Consequentemente, esta assistência deve 
ser interrompida, suspensa ou corrigida em 
caso de incumprimento de tais regras por 
parte dos Estados-Membros e em caso de 
infrações graves às mesmas por parte dos 
operadores.

(52) A assistência financeira da União deve 
ser condicionada ao cumprimento pelos 
Estados-Membros e pelos operadores, 
incluindo os proprietários de navios, das 
regras da política comum das pescas. 
Consequentemente, esta assistência deve 
ser interrompida, suspensa ou corrigida em 
caso de incumprimento de tais regras por 
parte dos Estados-Membros e em caso de 
infrações graves às mesmas por parte dos 
operadores.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O diálogo com as partes interessadas é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas. 
Tendo em conta a diversidade de condições 
que caracterizam as águas da União e a 
crescente regionalização da política 
comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

(53) O diálogo com as partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais, é 
fundamental para a realização dos 
objetivos da política comum das pescas e 
deve ser fomentado a nível local, nacional 
e da União. Tendo em conta a diversidade 
de condições que caracterizam as águas da 
União e a crescente regionalização da 
política comum das pescas, os conselhos 
consultivos devem permitir que esta 
política integre os conhecimentos e a 
experiência de todas as partes interessadas.

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 54
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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) 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 e das regiões ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) É especialmente importante que, 
durante os trabalhos preparatórios de 
adoção dos atos delegados, a Comissão 
proceda às consultas adequadas, incluindo 
a peritos.

(56) É especialmente importante que, 
durante os trabalhos preparatórios de 
adoção dos atos delegados, a Comissão 
proceda às consultas adequadas das partes 
interessadas, como os parceiros sociais, 
incluindo a nível de peritos.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) O Regulamento (CE) n.º 199/2008 do 
Conselho, de 25 de fevereiro de 2008, 
relativo ao estabelecimento de um quadro 
comunitário para a recolha, gestão e 
utilização de dados no setor das pescas e 
para o apoio ao aconselhamento científico 
relacionado com a política comum das 
pescas, deve ser revogado, mas deve 
continuar a ser aplicado aos programas 
nacionais de recolha e gestão dos dados 
adotados para o período 2011-2013.

Suprimido
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Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A conservação, gestão e exploração dos 
recursos biológicos marinhos; e

(a) A conservação dos recursos biológicos 
marinhos e a gestão da pesca dirigida a 
esses recursos; e

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A redução e, sempre que possível, a 
eliminação do impacto ambiental das 
atividades de pesca.

Or. en

Justificação

Este deve ser um objetivo transversal a todas as medidas adotadas o âmbito da PCP.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 
são sustentáveis e geridas de forma 
compatível com o objetivo de lograr um 
meio marinho saudável, assegurando, 
assim, benefícios sustentáveis a longo 
prazo dos pontos de vista ambiental, 
económico e social e contribuindo para a 
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segurança dos abastecimentos de produtos 
alimentares.

Or. en

Justificação

Condições ambientais sustentáveis constituem uma condição prévia para o desenvolvimento 
económico e social sustentável no setor das pescas.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 da aquicultura e fixa taxas de 
exploração, para todas as unidades 
populacionais, com o objetivo de assegurar 
que, até 2015, as populações das espécies 
exploradas sejam restabelecidas e 
mantidas acima de níveis que possam
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. en

Justificação

A gestão das pescas deve ter por objetivo atingir o Bmsy até 2015. O principal instrumento 
consistirá em fixar as taxas de exploração correspondentes.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 31
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A política comum das pescas contribui 
para a consecução e a manutenção de um 
bom estado ambiental, tal como previsto 
na Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho e na Decisão 2010/477/UE 
da Comissão, de 1 de setembro de 2010, 
relativa aos critérios e às normas 
metodológicas de avaliação do bom estado 
ambiental das águas marinhas1, bem 
como noutra legislação ambiental da 
União.

_______________
1 JO L 232 de 2.9.2010, p. 14.

Or. en

Justificação

Clarificação: a PCP deve contribuir para a consecução dos objetivos da legislação 
ambiental.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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
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Justificação

A sobrecapacidade é uma importante causa da sobrepesca.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Gradualmente, assegurar que todas as 
unidades populacionais usadas para fins 
comerciais são desembarcadas;

Or. en

Justificação

A primeira parte do texto é transferida para uma nova disposição.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Minimizar e, se possível, eliminar 
todas as capturas indesejadas;

Or. en

Justificação

Texto transferido da alínea a) e modificado. A PCP deve ajudar os pescadores a evitar todas 
as capturas acessórias e não apenas as das unidades populacionais comerciais.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes no âmbito de um setor das 

(b) Criar condições para atividades de 
pesca eficientes e sustentáveis, a fim de 
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pescas economicamente viável e 
competitivo;

recuperar um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo;

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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 sustentáveis e 
ecossistémicas, a fim de contribuir para a 
segurança alimentar e o emprego nas zonas 
rurais e costeiras;

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 
dependem das atividades de pesca e 
garantir aos pescadores melhores 
condições de trabalho, nomeadamente 
mediante o cumprimento da legislação em 
matéria de saúde e segurança e do 
disposto nas convenções coletivas de 
trabalho;

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

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

(f) Assegurar que a recolha de dados seja
efetuada de forma sistemática, 
harmonizada e ecossistémica e que a 
gestão de dados seja transparente.

Or. en

Justificação

Uma abordagem ecossistémica em relação à gestão das pescas requer dados a nível dos 
ecossistemas.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A política comum das pescas aplica os 
seguintes princípios da boa governação:

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 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) Ampla participação das partes 
interessadas, incluindo os parceiros 
sociais, em todas as fases desde a conceção 
das medidas até à sua execução;

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Aplicação das avaliações de impacto 
ambiental;

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Paridade entre as dimensões interna 
e externa da política comum das pescas 
para que as normas e os mecanismos de 
execução aplicados na União também 
sejam aplicados a nível externo, sempre 
que for caso disso;

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Gestão de dados e processo de 
decisão transparentes, em conformidade 
com a Convenção da Comissão 
Económica para a Europa, das Nações 
Unidas, sobre o acesso à informação, a 
participação do público na tomada de 
decisões e o acesso à justiça no domínio 
do ambiente ("Convenção de Aarhus"), 
aprovada, em nome da União, pela 
Decisão 2005/370/CE do Conselho, de 17 
de fevereiro de 2005, relativa à 
celebração, em nome da Comunidade 
Europeia, da Convenção sobre o acesso à 
informação, a participação do público no 
processo de tomada de decisão e o acesso 
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à justiça em matéria de ambiente1.
______________________
1 JO L 124 de 17.5.2005, p. 1.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os compromissos assumidos pela UE no âmbito da Convenção de 
Aarhus e com a iniciativa da UE em matéria de transparência.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «Pescador»: qualquer pessoa que 
exerça uma atividade de pesca 
profissional, reconhecida pelo Estado-
Membro, a bordo de um navio de pesca 
em atividade, ou que exerça uma 
atividade de recolha profissional de 
organismos marinhos, reconhecida pelo 
Estado-Membro, sem utilizar um navio;

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – 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»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser contínua e indefinidamente obtida de 
uma unidade populacional sem afetar 
negativamente a reprodução da unidade 
populacional;

Or. en
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Justificação

O conceito de rendimento máximo sustentável deve ser claramente definido, dado tratar-se de 
um conceito fundamental da reforma.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – 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;

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «Fmsy»: a taxa de mortalidade por 
pesca consentânea com a consecução do 
rendimento máximo sustentável;

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 11
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Texto da Comissão Alteração

– «limite de capturas»: o limite 
quantitativo dos desembarques de uma 
unidade populacional ou de um grupo de 
unidades populacionais num dado período;

– «limite de capturas»: o limite 
quantitativo de todos os peixes de uma 
unidade populacional ou de um grupo de 
unidades populacionais que um pescador 
ou um grupo de pescadores seja 
autorizado a capturar ou matar (para 
colheita, recolha ou captura, ou 
acidentalmente) num dado período;

Or. en

Justificação

Os limites de captura devem aplicar-se a todos os peixes capturados e não apenas aos 
desembarcados.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – 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 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 abaixo ou acima 
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

Justificação

Os pontos de referência devem ser entendidos como limites que não devem ser infringidos e 
não como um valor de referência para a gestão.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-A (novo)
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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

Justificação

Com base no artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do Conselho (JO L 409 de 
30.12.2006, p. 11) (Regulamento para o Mediterrâneo).

Alteração 51
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Terminologia usada na alteração ao artigo 8.º (medidas técnicas).

Alteração 52
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «zona de recuperação de unidades 
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populacionais de peixes»: uma zona 
geográfica claramente definida nas águas 
territoriais de um Estado-Membro em que 
são proibidas todas as atividades de pesca;

Or. en

Justificação

Terminologia usada no novo artigo 7.º-A.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – 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 ou de esforço de pesca;

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17

Texto da Comissão Alteração

– «concessões de pesca transferíveis»: os 
direitos revogáveis de utilização de uma 
parte específica das possibilidades de pesca 
atribuídas a um Estado-Membro, ou 
estabelecidas em planos de gestão 
aprovados por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006, que o 
titular pode transferir para outros 
titulares elegíveis de tais concessões de 
pesca transferíveis;

– «concessões de pesca»: os direitos 
exclusivos, revogáveis e individuais de 
utilização de uma parte específica das 
possibilidades de pesca atribuídas a um 
Estado-Membro;

Or. en
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Justificação

É necessário alterar a definição para a adaptar às alterações aos artigos 27.º e 28.º.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– «direitos de utilização territorial para a 
pesca» ou «TURF»: os direitos 
exclusivos, revogáveis e não transferíveis 
de pesca numa zona específica que são 
atribuídos por um Estado-Membro a um 
pescador ou a um grupo de titulares 
elegíveis;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de TURF para as medidas a favor do Mediterrâneo (nova parte 
IV-A);  outros Estados-Membros podem igualmente optar por utilizar este tipo de direito 
como alternativa às concessões de pesca para realizar os objetivos de sustentabilidade para 
as unidades populacionais não sujeitas às possibilidades de pesca fixadas pelo Conselho.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 18

Texto da Comissão Alteração

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de concessões de pesca 
transferíveis num Estado-Membro com 
base na proporção de possibilidades de 
pesca pertencentes a esse Estado-Membro;

– «possibilidades de pesca individuais»: as 
possibilidades de pesca anuais atribuídas 
aos titulares de concessões de pesca num 
Estado-Membro com base na proporção de 
possibilidades de pesca pertencentes a esse 
Estado-Membro, depois da realização de 
eventuais trocas entre Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Clarificação: os Estados-Membros apenas podem atribuir aos titulares de concessões de 
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pesca possibilidades de pesca que mantenham ou recebam de outros Estados-Membros 
mediante troca. Não podem atribuir as possibilidades de pesca que tenham concedido aos 
titulares das respetivas concessões de pesca.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – 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 
função da 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, e, se necessário, em função de 
fatores adicionais, como a arte e as 
características operacionais, e outro 
equipamento; 

Or. en

Justificação

A capacidade de pesca refere-se essencialmente à capacidade de captura de peixe de um 
navio ou de uma frota. A arqueação bruta e a potência do motor servem de indicadores 
simplificados, mas existem muitos outros fatores que também determinam a capacidade de 
pesca, como a dimensão, o equipamento e as características operacionais do navio. Convém 
ter em conta estes aspetos quando for necessária uma medida da capacidade mais precisa.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 25

Texto da Comissão Alteração

– «operador»: uma pessoa singular ou 
coletiva que explora ou detém uma 
empresa que exerce qualquer das 
atividades relacionadas com qualquer fase 
das cadeias de produção, transformação, 
comercialização, distribuição e venda a 
retalho de produtos da pesca ou da 
aquicultura;

– «operador»: uma pessoa singular ou 
coletiva que explora ou detém uma 
empresa que exerce qualquer das 
atividades relacionadas com qualquer fase 
das cadeias de produção, transformação, 
comercialização, distribuição e venda a 
retalho de produtos da pesca ou da 
aquicultura, ou qualquer outra 
organização que represente os 
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profissionais da pesca que seja legalmente 
reconhecida e esteja incumbida de gerir o 
acesso aos recursos da pesca, bem com as 
atividades de pesca profissionais e a 
aquicultura;

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 28

Texto da Comissão Alteração

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar;

– «excedente de capturas admissíveis»: a 
parte das capturas admissíveis que um 
Estado costeiro não tem capacidade para 
explorar, mantendo a taxa de exploração 
global de cada unidade populacional 
abaixo dos níveis que permitem o seu 
restabelecimento e mantendo as 
populações das espécies exploradas acima 
dos níveis suscetíveis de produzir o 
rendimento máximo sustentável;

Or. en

Justificação

A definição de "excedente" deve garantir que a sobrepesca em águas de países terceiros seja 
evitada.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 30

Texto da Comissão Alteração

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
um dado recurso que se reproduzem num 
momento definido, incluindo machos e 
fêmeas, bem como peixes vivíparos;

– «biomassa da população reprodutora»: 
uma estimativa da massa dos indivíduos de 
uma dada unidade populacional 
suficientemente maduros para se 
reproduzir, incluindo machos e fêmeas, 
bem como peixes vivíparos;
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Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente, sem prejuízo dos regimes 
aplicáveis aos navios de pesca da União 
que arvorem pavilhão de outros Estados-
Membros a título das relações de 
vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros 
Estados-Membros em que são exercidas 
atividades de pesca e as espécies em causa. 
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número.

2. Nas águas situadas na zona das 12 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base sob a sua soberania ou 
jurisdição, os Estados-Membros são 
autorizados, de 1 de janeiro de 2013 a 31 
de dezembro de 2022, a restringir a pesca 
aos navios que exercem tradicionalmente a 
pesca nessas águas a partir de portos na 
costa adjacente, sem prejuízo dos regimes 
aplicáveis aos navios de pesca da União 
que arvorem pavilhão de outros Estados-
Membros a título das relações de 
vizinhança entre Estados-Membros e do 
regime previsto no anexo I, que fixa, em 
relação a cada Estado-Membro, as zonas 
geográficas das faixas costeiras de outros 
Estados-Membros em que são exercidas 
atividades de pesca e as espécies em causa. 
Os Estados-Membros preveem o acesso 
exclusivo ou preferencial dos pescadores 
que desenvolvem atividades de pesca em 
pequena escala, artesanal ou costeira, 
tendo em conta fatores sociais e 
ambientais, incluindo os benefícios que 
possam decorrer da concessão de um 
acesso exclusivo ou preferencial a 
empresas locais ou a microempresas e a 
pescadores que desenvolvam práticas de 
pesca seletiva e com um impacto reduzido. 
Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos
termos do presente número.

Or. en

Justificação

Os pescadores que desenvolvem atividades de pesca em pequena escala ou artesanal devem 
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beneficiar de um acesso preferencial. São responsáveis por mais empregos do que os grandes 
navios e constituem uma mais-valia para as comunidades costeiras.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Parte III

Texto da Comissão Alteração

MEDIDAS EM MATÉRIA DE
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 
BIOLÓGICOS MARINHOS

MEDIDAS EM MATÉRIA DE 
CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
BIOLÓGICOS MARINHOS

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) A fixação de objetivos para uma 
exploração sustentável das unidades 
populacionais e para a proteção do 
ambiente marinho;

Or. en

Justificação

As medidas em matéria de conservação também podem contemplar a fixação de objetivos 
para a proteção do ambiente marinho, como limites específicos para as capturas acessórias.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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 métodos de pesca mais 
seletivos ou de pouco impacto, 
inclusivamente o acesso preferencial às 
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possibilidades de pesca e incentivos de 
caráter económico;

Or. en

Justificação

O melhor incentivo à utilização de artes de pesca seletivas é a aplicação de uma quota mais 
elevada aos pescadores em causa.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Or. en

Alteração 66
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

(g) A adoção de medidas relativas à 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas, em conformidade com o artigo 
15.º;

Or. en

Alteração 67
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) A adoção de outras medidas que 
contribuam para a realização dos 
objetivos fixados nos artigos 2.º e 3.º.



PR\892576PT.doc 37/122 PE483.528v01-00

PT

Or. en

Alteração 68
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Criação de zonas de recuperação de 

unidades populacionais de peixes
1. Para garantir a inversão da tendência 
de colapso do setor da pesca e manter os 
recursos aquáticos vivos e os ecossistemas 
marinhos, e no quadro de uma 
abordagem de precaução, os Estados-
Membros estabelecem uma rede coerente 
de zonas de recuperação de unidades 
populacionais em que sejam proibidas 
todas as atividades de pesca, incluindo 
zonas importantes para a produtividade 
da pesca, em particular zonas de desova, 
de reprodução e de alimentação das 
unidades populacionais.
2. Os Estados-Membros identificam e 
designam todas as zonas necessárias ao 
estabelecimento de uma rede coerente de 
zonas de recuperação de unidades 
populacionais que representem entre 10 
% e 20 % das águas territoriais de cada 
Estado-Membro e comunicam à Comissão 
quais são essas zonas. A criação desta 
rede é efetuada de forma gradual, de 
acordo com o seguinte calendário:
(a) Até ...*:
– As zonas de recuperação de unidades 
populacionais devem representar, pelo 
menos, 5 % das águas territoriais de cada 
Estado-Membro;
(b) Até…**:
– As zonas de recuperação de unidades 
populacionais devem representar, pelo 
menos, 10 % das águas territoriais de 
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cada Estado-Membro.
3. A localização das zonas de recuperação 
de unidades populacionais não pode ser 
modificada nos cinco anos subsequentes à 
sua criação. Se for necessária uma 
modificação, esta só pode ser efetuada 
depois da criação de outra zona ou de 
outras zonas com as mesmas dimensões.
4. As medidas e decisões referidas nos n.ºs 
2 e 3 são comunicadas à Comissão, 
juntamente com as razões científicas, 
técnicas, sociais e jurídicas que as 
justificam, e são dadas a conhecer ao 
público.
5. 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 e 3 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.
6. Os navios de pesca em trânsito numa 
zona de recuperação de unidades 
populacionais devem assegurar que todas 
as artes transportadas a bordo utilizadas 
para a pesca estejam amarradas e 
arrumadas durante o trânsito.
7. A União também toma medidas para 
reduzir as eventuais consequência sociais 
e económicas negativas da criação de 
zonas de recuperação de unidades 
populacionais.
__________________________
* JO: inserir a data correspondente a um 
ano a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
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** JO: inserir a data correspondente a 
três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Na exposição de motivos figura a fundamentação que está na base desta proposta.

Alteração 69
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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;

Or. en

Alteração 70
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

de pesca em determinadas zonas e/ou 
períodos, inclusivamente para a proteção 
de locais de desova e reprodução e outros 
habitats essenciais para peixes;

Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 8 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A obrigação de, durante um período 
mínimo determinado, os navios de pesca 
interromperem as operações numa dada 
zona, a fim de proteger habitats de peixes e 
as funções que estes desempenham, bem 
como as espécies enumeradas no anexo 
IV da Diretiva 92/43/CEE e na Diretiva 
2009/147/CE, e agregações temporárias
de um recurso marinho vulnerável;

Or. en

Justificação

É necessário proteger não apenas um "recurso marinho vulnerável", mas também habitats 
essenciais para os peixes e respetivas funções, bem como as espécies indicadas nas Diretivas 
Aves e Habitats.

Alteração 73
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 planos 
plurianuais que prevejam medidas de 
conservação destinadas a manter ou 
restabelecer as unidades populacionais 
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável para todas 
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as pescarias até …*.

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

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A base de fixação das possibilidades de 
pesca para as unidades populacionais em 
causa, a partir de pontos de referência 
limite pré-definidos; e

Or. en

Justificação

Os pontos de referência devem ser entendidos como limites que não devem ser infringidos.

Alteração 75
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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.

Or. en

Justificação

Os pontos de referência devem ser entendidos como limites que não devem ser infringidos.
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Alteração 76
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas que minimizem o impacto 
das atividades de pesca no ambiente 
marinho, em conformidade com o direito 
da União e os acordos internacionais.

Or. en

Justificação

A PCP deve garantir o respeito e a aplicação da legislação ambiental.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 
devidamente em conta as interações entre 
as unidades populacionais, as pescarias e o 
ecossistema marinho.

Or. en

Justificação

É necessário ter em conta o ecossistema na sua globalidade para uma verdadeira gestão dos 
ecossistemas.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos plurianuais baseiam-se na 4. Os planos plurianuais respeitam os 
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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.

objetivos definidos nos artigos 2.º e 3.º,
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.

Or. en

Justificação

É óbvio que os planos plurianuais devem procurar atingir os mesmos objetivos que o 
regulamento de base.

Alteração 79
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 80
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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, 

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, 
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os planos plurianuais preveem medidas de 
precaução que asseguram um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa.

os planos plurianuais aplicam uma 
abordagem de precaução em relação à 
gestão das pescas, fixam indicadores de 
substituição e preveem medidas que
assegurem, pelo menos, um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa.

Or. en

Justificação

A falta de dados não deve constituir uma desculpa para a inércia.

Alteração 81
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos plurianuais preveem um 
quadro que assegure que os Estados-
Membros que desenvolvem atividades na
mesma pescaria tomem medidas que 
sejam coerentes entre si, nos termos do 
artigo 34.º, para adaptar a capacidade da 
frota, colocando-a em níveis compatíveis 
com o artigo 2.º.

Or. en

Justificação

É preferível que as medidas destinadas a combater a sobrecapacidade sejam executadas a 
nível das pescarias, devendo ser coordenadas entre os Estados-Membros em causa.

Alteração 82
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os planos plurianuais preveem 
medidas que contribuam para a 
consecução e a manutenção de um bom 
estado ambiental para o meio marinho e 



PR\892576PT.doc 45/122 PE483.528v01-00

PT

para um estado de conservação favorável 
das espécies e dos habitats, tal como 
estabelecido na legislação ambiental da 
União.

Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescaria e 
ecossistema marinho;

(a) O seu âmbito de aplicação, em termos 
de unidades populacionais, pescarias e 
ecossistema marinho;

Or. en

Justificação

Um plano plurianual deve incluir várias pescarias.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Metas que sejam coerentes com os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º;

Or. en

Justificação

A reformulação proposta destina-se a evitar confusão entre os objetivos dos planos 
plurianuais fixados no artigo 10.º e o conteúdo dos planos plurianuais, que devem incluir as 
metas acordadas em matéria de gestão.

Alteração 85
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(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 no prazo de um ano a 
contar da data de entrada em vigor do 
plano plurianual;

Or. en

Justificação

É preferível que as avaliações da capacidade e os planos de redução da capacidade sejam 
efetuados a nível das pescas e não apenas a nível de cada Estado-Membro.

Alteração 86
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Uma avaliação do impacto da frota 
nas espécies-alvo e no meio marinho;

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) descritores do bom estado ambiental 
relacionados com as pescas, estabelecidos 
na Diretiva 2008/56/CE e na Decisão 
2010/477/UE;
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Or. en

Justificação

A PCP deve contribuir para a execução da Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha».

Alteração 88
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A reformulação proposta destina-se a evitar confusão entre os objetivos dos planos 
plurianuais fixados no artigo 10.º e o conteúdo dos planos plurianuais, que devem incluir as 
metas acordadas em matéria de gestão.

Alteração 90
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

(h) A redução ao mínimo dos impactos da 
pesca no ecossistema, incluindo medidas 
destinadas a proteger do impacto da pesca 
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as espécies e os habitats abrangidos pela 
Diretiva 92/43/CEE e pela Diretiva 
2009/147/CE;

Or. en

Justificação

A Diretiva 92/43/CE especifica quais são as «espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário que exigem uma proteção rigorosa». A Diretiva 2009/147/CE tem por objeto a 
proteção das aves selvagens.

Alteração 91
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Regras que facilitem o cumprimento 
da obrigação de desembarcar todas as 
capturas, em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1-B;

Or. en

Justificação

Os planos plurianuais constituem o quadro mais adequado para prever regras específicas 
destinadas a facilitar o cumprimento da obrigação de desembarcar todas as capturas de uma 
determinada pescaria.

Alteração 92
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – título

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

Or. en



PR\892576PT.doc 49/122 PE483.528v01-00

PT

Alteração 93
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. Nas zonas especiais de conservação, na 
aceção do artigo 6.º da Diretiva 92/43/CEE 
do Conselho, nas zonas de proteção 
especial, na aceção do artigo 4.º da 
Diretiva 2009/147/CE, e noutras áreas 
marinhas protegidas, na aceção do artigo 
13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, as 
atividades de pesca do Estado-Membro 
que designou a zona são reguladas de 
forma compatível com os objetivos das 
Diretivas atrás referidas.

Or. en

Justificação

A reformulação proposta destina-se a clarificar as responsabilidades dos diferentes Estados-
Membros.

Alteração 94
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São estabelecidos quadros de medidas 
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:

São estabelecidos quadros de medidas 
técnicas relativamente às atividades dos 
navios de pesca da União dentro e fora 
das águas da União 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:

Or. en
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Alteração 95
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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 populações das espécies exploradas
acima de níveis que possam produzir o 
rendimento máximo sustentável, 
melhorando a seletividade por espécie, por 
tamanho e por sexo;

Or. en

Justificação

Coerência da terminologia usada no regulamento.

Alteração 96
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 97
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reduzem as capturas de organismos 
marinhos indesejados;

(c) Reduzem e, sempre que possível, 
eliminam as capturas indesejadas de 
organismos marinhos, incluindo aves 
marinhas;

Or. en
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Justificação

Coerência da terminologia usada no regulamento. São as capturas que são indesejadas e não 
os organismos marinhos.

Alteração 98
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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 e, sempre que possível, 
eliminam o impacto das artes de pesca no 
ecossistema e no ambiente, especialmente 
no respeitante à proteção de unidades 
populacionais e habitats biologicamente 
sensíveis.

Or. en

Alteração 99
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Projetos-piloto para uma maior 

seletividade
1. Os Estados-Membros realizam, até ao 
final de 2014, projetos-piloto com vista a 
melhorar a seletividade numa pescaria. 
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 mais 
seletivos que estiverem disponíveis.
2. A União concede apoio financeiro à 
utilização de artes seletivas com vista à 
redução das capturas indesejadas e não 
autorizadas. As medidas de apoio 
financeiro conferem especial atenção aos 
pescadores que estão sujeito à obrigação 
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de desembarcar todas as capturas e que se 
dedicam à pescaria mista.

Or. en

Justificação

A obrigação de desembarcar todas as capturas constitui um incentivo a que os pescadores 
adotem medidas para aumentar a seletividade. No entanto, é necessário um apoio adicional 
por parte das autoridades para ajudar os pecadores a reduzir as capturas indesejadas.

Alteração 100
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de desembarcar todas as 
capturas

Obrigação de desembarcar e registar todas 
as capturas

Or. en

Alteração 101
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 das espécies de peixes 
usadas para fins comerciais ocorridas nas 
pescarias 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:

Or. en

Justificação

Uma abordagem com base nas diferentes pescarias é mais fácil de levar a cabo, uma vez que 
os planos plurianuais que especificam as regras podem ser adotados antes da entrada em 
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vigor da proibição de devolução.

Alteração 102
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O mais tardar a partir de 1 de janeiro de 
2015:

Or. en

Justificação

É necessário prever um período suficiente para a adoção de planos plurianuais que 
contenham, se necessário, regras específicas relativas às obrigações de desembarque.

Alteração 103
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

– pequenas pescarias pelágicas e 
pescarias para fins industriais [com o 
objetivo de capturar, por exemplo, sarda, 
arenque, carapau, verdinho, pimpim, 
biqueirão, argentinas, sardinha, sardinelas, 
capelim, espadilha, galeota e faneca da 
Noruega,] 

Or. en

Justificação

Abordagem com base nas pescarias. As pescarias pelágicas devem ser as primeiras a aplicar 
a proibição de devolução, dado tal ser relativamente fácil para este tipo de pescarias.

Alteração 104
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Texto transferido para a alínea b).

Alteração 105
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O mais tardar a partir de 1 de janeiro 
de 2016:

- pescarias demersais dirigidas às espécies 
de coregono/gadídeo [por exemplo, 
bacalhau, arinca, pescada e escamudo];

Or. en

Justificação

As pescarias relativamente às quais os projetos-piloto já tenham demonstrado ser possível 
uma proibição de devolução devem aplicar rapidamente uma proibição. Deve ser concedido 
um ano adicional para possibilitar a adoção de planos plurianuais que contenham, se 
necessário, regras específicas.

Alteração 106
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Grandes pescarias pelágicas [dirigidas, 
por exemplo, aos tunídeos, ao espadarte e 
a outros espadins e veleiros];

Or. en
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Justificação

As pescarias relativamente às quais os projetos-piloto já tenham demonstrado ser possível 
uma proibição de devolução devem aplicar rapidamente uma proibição.

Alteração 107
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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 de janeiro de 
2018: todas as outras pescarias.

Or. en

Justificação

Em última análise, todas as pescarias devem ser objeto de uma proibição de devolução.

Alteração 108
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que a obrigação de 
desembarcar todas as capturas for 
introduzida numa pescaria, todas as 
capturas de espécies sujeitas a limites de 
captura são registadas e descontadas da 
quota atribuída 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.

Or. en
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Justificação

Todas as capturas devem ser descontadas da quota do operador em causa.

Alteração 109
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As seguintes espécies ficam isentas 
da obrigação de desembarque prevista no 
n.º 1:
- espécies que, segundo os melhores 
pareceres científicos disponíveis, têm uma 
elevada taxa de sobrevivência quando 
devolvidas ao mar nas condições definidas 
para uma determinada pescaria;
- espécies indicadas como "espécies 
proibidas" no artigo dos regulamentos do 
Conselho que fixa as possibilidades de 
pesca anuais;
- espécies para as quais foi fixado um 
TAC nulo. 

Or. en

Justificação

As espécies que sobrevivem à devolução numa determinada pescaria devem ser devolvidas ao 
mar. Devido à sua vulnerabilidade, as espécies para as quais tenha sido fixado um TAC nulo 
e as espécies cuja pesca é proibida devem ser excluídas da obrigação de desembarque, a fim 
de assegurar que não entrem no mercado. 

Alteração 110
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 diminuir a quantidade de 
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capturas indesejadas, os planos 
plurianuais adotados nos termos do artigo 
9.º 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, depois de a quota anual 
nacional para as espécies não-alvo ter 
sido totalmente utilizada, e se as suas 
capturas acumuladas não forem 
superiores a uma quota de 5% da 
totalidade das capturas das espécies-alvo e 
se a unidade populacional das espécies 
não-alvo se situar dentro de limites 
biológicos de segurança;
- as derrogações de minimis à obrigação 
de desembarcar todas as capturas de 
determinadas espécies em certas pescarias 
ou de juvenis de determinadas espécies 
em certas pescarias, nos casos em que não 
seja possível qualquer utilização para 
consumo não humano;
- normas em matéria de incentivos para 
evitar a captura de juvenis, incluindo 
quotas mais elevadas que têm de ser 
descontadas da quota de um pescador em 
caso de captura de juvenis.

Or. en

Justificação

É necessário prever derrogações e facilitadores para assegurar a viabilidade da proibição de 
devolução.

Alteração 111
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São fixados, para as unidades 
populacionais referidas no n.º 1, tamanhos 
mínimos de referência de conservação, 
baseados nos melhores pareceres 

2. São fixados, para as unidades 
populacionais sujeitas à obrigação de 
desembarque de todas as capturas,
referidas no n.º 1, tamanhos mínimos de 
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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.

referência de conservação, baseados nos 
melhores pareceres científicos disponíveis, 
nos casos em que a obrigação de 
desembarque não consiga evitar em grau 
suficiente as capturas de juvenis. As 
capturas desses peixes de tamanho inferior
ao tamanho mínimo de referência de 
conservação só podem ser vendidas para 
consumo não humano, como farinha de 
peixe, óleo de peixe ou alimentos para 
animais. A Comissão acompanha a 
situação do mercado e adota medidas 
para proibir a comercialização de juvenis 
para consumo não humano, quando os 
preços forem superiores aos preços 
normais de mercado do peixe adulto 
destinado a consumo humano, ou adota 
outras medidas adequadas.

Or. en

Justificação

O peixe comestível não deve ser transformado em farinha de peixe se tiver sido capturado 
acidentalmente. No entanto, nos casos em que haja um tamanho mínimo e o peixe de tamanho 
inferior só possa ser vendido para consumo não humano, é necessário acompanhar a 
situação do mercado da farinha de peixe e a Comissão deve ter o direito de intervir quando 
os preços da farinha de peixe forem demasiado elevados e incentivem a captura de juvenis.

Alteração 112
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 
uma organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

3. As normas de comercialização 
aplicáveis às capturas que excedem as 
possibilidades de pesca fixadas são 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 39.º do [regulamento que estabelece 
uma organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

Or. en
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Justificação

Correção de um erro óbvio na proposta da Comissão.

Alteração 113
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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. Durante um período de 
transição, os Estados-Membros 
promovem a documentação voluntária 
completa através de televisão em circuito 
fechado ou meios análogos, concedendo 
possibilidades de pesca adicionais nos 
termos do artigo 29.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Recompensa uma maior aceitação da televisão em circuito fechado por parte dos pescadores.

Alteração 114
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os conselhos consultivos constituídos 
nos termos do artigo 52.º prestam 
aconselhamento sobre a forma de efetuar 
uma documentação completa de todas as 
atividades de pesca e de transformação 
nos termos do n.º 4. Preparam também 
pareceres sobre derrogações específicas 
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para espécies com elevado índice de 
sobrevivência em condições de pesca 
específicas, tal como referido no n.º 1-B, 
bem como sobre outras medidas 
específicas em relação à obrigação de 
desembarcar todas as capturas.

Or. en

Alteração 115
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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, bem 
como as medidas previstas no n.º 2 tendo 
em vista proibir a comercialização de 
juvenis para consumo não humano.

Or. en

Alteração 116
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 aos Estados-Membros, o 
Conselho atua de acordo com o disposto 
no artigo 2.º e aplica uma perspetiva a 
longo prazo. Assegura ainda aos
Estados-Membros 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. Uma delegação do 
Parlamento Europeu está presente 
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quando o Conselho adota decisões sobre o 
estabelecimento de possibilidades de 
pesca.

Or. en

Justificação

Importa reforçar a coerência com os objetivos da PCP. Tal poderá ser logrado mediante uma 
referência ao artigo 2.º e o envio de uma delegação do PE às reuniões do Conselho.

Alteração 117
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 quantificáveis, os prazos e as 
margens estabelecidos em planos 
plurianuais, em conformidade com os 
artigos 9.º, n.º 2, e 11.º, alíneas b), c) e h).

Or. en

Alteração 118
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se não tiver sido adotado um 
correspondente plano plurianual em 
relação a unidades populacionais usadas 
para fins comerciais, o Conselho garante 
o estabelecimento de taxas de exploração 
máximas abaixo do Fmsy para esta 
população.

Or. en

Justificação

O regulamento de base tem de viabilizar a adoção das medidas necessárias para alcançar o 
RMS (rendimento máximo sustentável) mesmo no caso de não terem sido adotados planos 
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plurianuais. O "F" deve ser fixado a um nível inferior ao Fmsy, para que os níveis da 
biomassa sejam superiores ao Bmsy. Além disso, as unidades populacionais sujeitas a intensa 
sobreexploração apenas sofrerão um aumento se a mortalidade por pesca for inferior ao do 
Fmsy.

Alteração 119
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 será ainda mais 
reduzida com base no princípio da 
precaução, com o objetivo de assegurar 
que os níveis de biomassa das unidades 
em questão evidenciem tendências 
positivas ou, nos casos em que existam 
indicações de que o estado das unidades 
populacionais é satisfatório, 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 em matéria de 
unidades populacionais e de ecossistemas. 

Or. en

Justificação

A falta de dados não deve constituir uma desculpa para a inércia. Já foram estabelecidos 
indicadores de substituição para efeitos de gestão das pescas.



PR\892576PT.doc 63/122 PE483.528v01-00

PT

Alteração 120
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. No prazo de um mês a partir da 
fixação das possibilidades de pesca e da 
respetiva atribuição aos 
Estados-Membros, o Conselho comunica 
os resultados e a base da sua decisão ao 
Parlamento Europeu. A Comissão 
apresenta o seu parecer sobre a questão 
de saber se os resultados são 
consentâneos com o disposto no n.º 1.

Or. en

Alteração 121
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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. A
Comissão publica todas as notificações. A 
partir de 1 de janeiro de 2015, a Comissão 
pode propor trocas de quotas obrigatórias, 
a fim de facilitar a entrada em vigor da 
obrigação de desembarcar todas as 
capturas. Estas trocas devem assentar 
num sistema justo (por exemplo, 
equivalentes-bacalhau), a fim de 
preservar a estabilidade relativa global.

Or. en

Justificação

A fim de implementar a obrigação de desembarcar todas as capturas (artigo 15.º), cumpre 
garantir que as quotas acessórias requeridas por um Estado-Membro não sejam retidas por 
um outro Estado-Membro.
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Alteração 122
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Justificação

Consentânea com a alteração com a alínea b) do artigo 11.º.

Alteração 123
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cumprem eficazmente os objetivos e as 
metas quantificáveis fixados no plano 
plurianual e ainda

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Justificação

Consentânea com a alteração com a alínea b) do artigo 11.º.

Alteração 124
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) São compatíveis com as medidas 
adotadas nos termos dos artigos 12.º e 
21.º.

Or. en
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Alteração 125
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros cooperam entre 
si para assegurar a adoção de medidas 
compatíveis que cumpram os objetivos 
enunciados em 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.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros cooperam para efeitos de adoção de medidas nacionais em relação à 
mesma pescaria.

Alteração 126
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros consultam os 
conselhos consultivos pertinentes e o 
Conselho Científico, Técnico e 
Económico da Pesca (CCTEP) em relação 
a um projeto de medidas acompanhado de 
uma exposição de motivos. Esses projetos 
são notificados simultaneamente à 
Comissão e aos outros Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 127
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros têm em devida 
consideração os pareceres apresentados 
pelos conselhos consultivos relevantes e 
pelo CCTEP e, caso as medidas finais 
adotadas divirjam desses pareceres, 
apresentam explicações circunstanciadas 
para essa divergência. Os 
Estados-Membros envidam todos os 
esforços para associar a esta 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 almejadas.

Or. en

Alteração 128
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. Nos casos em que os 
Estados-Membros desejem alterar as 
medidas adotadas, aplicam-se os n.ºs 2-A 
a 2-C.

Or. en

Alteração 129
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 17 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. A Comissão pode adotar orientações 
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com explicações detalhadas do processo a 
seguir para efeitos de aplicação dos n.º s 
2-A e 2-C, a fim de assegurar que as 
medidas adotadas são coerentes e 
coordenadas a nível regional e em 
conformidade com os planos plurianuais 
estabelecidos. 

Or. en

Alteração 130
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão pode, a qualquer momento, 
avaliar a 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.

Or. en

Justificação

É necessária uma avaliação regular das medidas do Estado-Membro, a fim de assegurar uma 
correta execução dos objetivos da PCP e das medidas a nível regional/nacional.

Alteração 131
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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 
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medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de três meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual.

medidas em conformidade com o artigo 
17.º não as notificar à Comissão no prazo 
de seis meses após a data de entrada em 
vigor do plano plurianual. 

Or. en

Justificação

As obrigações adicionais propostas que incumbem aos Estados-Membros por força do artigo 
17.º tornam necessário um período mais longo.

Alteração 132
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 133
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Compatível com a linguagem usada no n.º 1 do artigo 2.º do TFUE. Inclui-se uma referência 
às águas da "União" e não às "suas" águas, para assegurar a coerência com o disposto no 
artigo 17.º.

Alteração 134
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros cooperam para efeitos de adoção de medidas nacionais em relação à 
mesma pescaria.

Alteração 135
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros consultam os 
conselhos consultivos pertinentes e o 
CCTEP em relação a um projeto de 
medidas acompanhado de uma exposição 
de motivos. Esses projetos são notificados 
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simultaneamente à Comissão.

Or. en

Alteração 136
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros têm em devida 
consideração os pareceres apresentados 
pelos conselhos consultivos relevantes e 
pelo CCTEP e, caso as medidas finais 
adotadas divirjam desses pareceres, 
apresentam explicações circunstanciadas 
para essa divergência. 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 almejadas.

Or. en

Alteração 137
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Nos casos em que os 
Estados-Membros desejem alterar as 
medidas adotadas, aplicam-se os n.ºs 1-A 
a 1-C.

Or. en
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Alteração 138
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 21 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. A Comissão pode adotar orientações 
com explicações detalhadas do processo a 
seguir para efeitos de aplicação dos n.º s 
1-A e 1-C, a fim de assegurar que as 
medidas adotadas são coerentes e 
coordenadas a nível regional e em 
conformidade com o quadro estabelecido 
de medidas técnicas. 

Or. en

Alteração 139
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros que adotam medidas 
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 140
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessária uma avaliação regular das medidas do Estado-Membro, a fim de assegurar uma 
correta execução dos objetivos da PCP e das medidas a nível regional/nacional.

Alteração 141
Proposta de regulamento
Parte III – artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As obrigações adicionais propostas que incumbem aos Estados-Membros por força do artigo 
21.º tornam necessário um período mais longo.

Alteração 142
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de sistemas de concessões 
de pesca transferíveis

Estabelecimento de sistemas de concessões 
de pesca 

Or. en
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Alteração 143
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até...*, cada Estado-Membro estabelece 
um sistema de concessões de pesca para 
todos os navios de pesca que pesquem 
unidades populacionais relativamente às 
quais tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca da União nos 
termos do artigo 16.º. Se forem fixadas e 
atribuídas novas possibilidades de pesca 
nos termos do artigo 16.º, cada 
Estado-Membro em causa estabelece um 
sistema de concessões de pesca para todos 
os navios que pesquem essa unidade 
populacional.

(a) Todos os navios de pesca de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros; e ainda
(b) Todos os navios de pesca com menos 
de 12 metros de comprimento de fora a 
fora que pescam com artes rebocadas.

_______________________
* JO inserir data: um ano a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Cumpre criar um sistema que clarifique a quem assiste o direito de pesca. Um sistema de 
concessões de pesca reforça a responsabilidade e a autonomia de cada pescador individual. 
A transferibilidade só deveria ser obrigatória se um Estado-Membro recusar adaptar a sua 
capacidade de pesca aos recursos disponíveis. Se as concessões não forem transferíveis mas 
constituírem um direito estável do pescador a pescar uma determinada parte de uma unidade 
populacional, não faz sentido excluir alguns navios deste sistema, na medida em que tal 
acarreta desvantagens para os pescadores de pequena escala.
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Alteração 144
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O estabelecimento de um sistema 
nacional de concessões de pesca e a 
execução deste sistema a nível das 
pescarias individuais será levado a efeito 
de forma aberta, participativa e 
transparente, de acordo com o qual:
(a) sejam consultados todos os atuais 
titulares de direitos de pesca e todas as 
outras partes interessadas, incluindo as 
autoridades locais;
(b) sejam identificados os objetivos e as 
prioridades de um Estado-Membro no 
quadro da Política Comum das Pescas e 
demais legislação aplicável;
(c) sejam identificados os critérios de 
elegibilidade compatíveis com os artigos 
28.º, 28.º-A e 28.º-B; os critérios de 
elegibilidade devem incluir critérios 
sociais e ambientais transparentes e 
equitativos e podem incluir outros 
critérios como sejam os níveis de capturas 
históricos ou o historial em termos de 
cumprimento.

Or. en

Justificação

A criação de um novo sistema deve ser precedida de um processo justo e transparente. A 
questão de saber quem obtém o direito de pesca reveste-se naturalmente de importância 
considerável para os pescadores, pelo que os Estados-Membros deveriam adotar uma 
decisão clara e transparente sobre os objetivos e as prioridades da sua política de pesca.

Alteração 145
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 27 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 146
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Atribuição de concessões de pesca 
transferíveis

Repartição das possibilidades de pesca

Or. en

Alteração 147
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Uma concessão de pesca confere o 
direito de utilizar uma parte definida das
possibilidades de pesca dos 
Estados-Membros atribuídas em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Clarificação: as concessões de pesca devem conferir o direito de pesca de uma determinada 
parte de uma quota nacional.
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Alteração 148
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Com base em critérios de elegibilidade 
nos transparentes nos termos do artigo 
27.º, cada Estado-Membro atribui 
concessões de pesca 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.

Or. en

Alteração 149
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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.

Or. en

Alteração 150
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As concessões de pesca transferíveis só 
podem ser atribuídas por um Estado-
Membro ao proprietário de um navio de 
pesca que arvore o seu pavilhão ou a 
pessoas singulares ou coletivas para 

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.
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utilização num tal navio. As concessões de 
pesca transferíveis podem ser agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por 
pessoas singulares ou coletivas ou por 
organizações de produtores reconhecidas. 
Com base em critérios transparentes e 
objetivos, os Estados-Membros podem 
limitar as condições de elegibilidade que 
permitem beneficiar de concessões de 
pesca transferíveis.

Or. en

Justificação

O agrupamento foi transferido para o artigo 28.º-C.

Alteração 151
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Uma duração de 15 anos afigura-se excessiva e não proporcionada.

Alteração 152
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca transferíveis

6. Os Estados-Membros podem revogar 
concessões de pesca com efeitos imediatos 
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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.

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.

Or. en

Alteração 153
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. 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 dois anos consecutivos.

Or. en

Alteração 154
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros podem reservar 
até 5 % das suas concessões de pesca para 
novos participantes.

Or. en

Justificação

Um sistema de concessão de pescas deveria ser flexível para dar a possibilidade ao Estado 
de conferir direitos de pesca a jovens pescadores.
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Alteração 155
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Os Estados-Membros informam a 
Comissão, o Parlamento Europeu e os 
outros Estados-Membros do método de 
atribuição escolhido em relação aos n.ºs 
2, 3, 4, 5 e 7-A.

Or. en

Alteração 156
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.°-A
Proteção dos pescadores de pequena 

escala e artesanais; compensações por 
uma pesca seletiva

1.  Quando estabelecerem sistemas de 
concessões de pesca nos termos do artigo 
27.º e atribuírem concessões de pesca nos 
termos do artigo 28.º, os 
Estados-Membros podem ter em conta 
fatores sociais e ambientais, incluindo os 
potenciais benefícios que possam decorrer 
do aumento da proporção atribuída a 
empresas locais ou de reduzida dimensão 
e a pescadores que desenvolvam práticas 
de pesca seletiva e de impacto reduzido.
2. Na atribuição de concessões de pesca 
nos termos do artigo 28.º, os 
Estados-Membros designam, para 
consideração especial, um segmento ou
segmentos da frota no âmbito de uma 
pescaria como artesanal ou de pequena 
escala, a fim de refletir as 
particularidades do Estado-Membro ou as 
pescarias individuais no Estado-membro.
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3. Os proprietários, os operadores e os 
empregados de navios em segmentos da 
frota designados para consideração 
especial nos termos do disposto do n.º 2 
serão representados no processo de 
designação e desenvolvimento do sistema 
de concessões de pesca aplicáveis a essa 
pescaria.
4. Na atribuição de concessões de pesca 
nos termos do artigo 28.º, a proporção 
atribuída a um segmento da frota 
designado para consideração especial de 
acordo com o disposto no n.º 2 não deve, 
em caso algum, ser inferior à proporção 
média dos direitos de pesca conferidos a 
esse segmento de frota durante os cinco 
anos que precedem a criação do sistema 
de concessões de pesca.

Or. en

Justificação

Os pescadores artesanais e de pequena escala deveriam receber quotas mais elevadas na 
medida em que criam mais emprego. Cumpre proteger os seus direitos tradicionais. Os 
pescadores que utilizam pescas seletivas devem ser compensados.

Alteração 157
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.°-B
Critérios mínimos de elegibilidade para a 

atribuição de concessões de pesca
1. Uma pessoa singular ou coletiva 
apenas pode ser elegível para efeitos de 
atribuição de concessões de pesca
(a) se nenhum motivo sério colocar em 
dúvida a idoneidade do proprietário do 
navio de pesca ou da organização de 
produtores reconhecida, tais como 
condenações ou sanções por qualquer 
incumprimento grave da regulamentação 
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nacional em vigor nos seguintes 
domínios:
(i) Direito das pescas
(ii) Direito comercial
(iii) Direito em matéria de insolvências
(iv) condições de remuneração e de 
trabalho da profissão
(v) responsabilidade profissional
(vi) tráfico de seres humanos ou de 
estupefacientes; e
(b) se o proprietário do navio de pesca ou 
a organização de produtores reconhecida 
em causa não tiverem sido condenados 
num Estado-Membro por crime grave ou 
não tiverem incorrido em sanção por 
incumprimento grave da regulamentação 
da União, em particular, num dos 
seguintes domínios: 
(i) período de trabalho e períodos de 
descanso dos pescadores
(ii) legislação em matéria de saúde e 
segurança
(iii) qualificação inicial e formação 
contínua dos pescadores.

Or. en

Justificação

O presente artigo é inserido com base num exemplo usado no setor dos transportes, 
nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1071/2009/CE que estabelece regras comuns no que 
se refere aos requisitos para o exercício da atividade de transportador rodoviário.

Alteração 158
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-C
Agrupamento das concessões de pesca
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Os titulares de concessões de pesca são 
autorizados a agrupar as suas concessões, 
a fim de gerir os recursos de pesca 
coletivamente, nomeadamente mediante 
uma organização reconhecida de 
produtores. Os Estados-Membros podem 
especificar os períodos mínimos de pré-
aviso que devem respeitar quando um 
titular de uma concessão de pesca deseja 
abandonar um agrupamento.

Or. en

Justificação

A individualização de concessões de pesca não deve impedir a gestão de recursos a nível 
coletivo e/ou baseada nas comunidades, nomeadamente através organizações de produtores.

Alteração 159
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros apenas podem atribuir essas possibilidades de pesca aos titulares de 
concessões de pesca mantidas ou recebidas mediante troca com outro Estado-Membro. Não 
podem atribuir as possibilidades que cederam aos titulares da respetiva concessão de pesca. 
A parte do esforço instaurado pelo regulamento sobre o Mediterrâneo não deve tornar-se 
transferível.
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Alteração 160
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação: Na sequência de alteração da arte de pesca e/ou zona de pesca, um navio de 
pesca pode continuar a pescar se tiver a mistura correta de possibilidades de pesca.

Alteração 161
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros podem reservar 
até 15 % 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 27.º, nº 1-A, alínea c) e o 
artigo 28.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 162
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 29 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Coberta pelo novo artigo 28.º-A.

Alteração 163
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Registo das concessões de pesca e das 
possibilidades de pesca individuais

Or. en

Alteração 164
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros estabelecem e 
mantêm um registo das concessões de 
pesca e das possibilidades de pesca 
individuais. Este registo contém as 
informações transmitidas à Comissão 
relativas ao método escolhido para a 
atribuição das concessões de pesca nos 
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termos do artigo 28.º, n.º 7-B. Este registo 
será colocado à disposição do público e 
será integrado no ficheiro da frota de 
pesca da União estabelecido nos termos 
do artigo 36.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 165
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Transferência de concessões de pesca 
transferíveis

Transferibilidade das concessões de pesca 

Or. en

Alteração 166
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de tempo para adaptarem a capacidade através de outros 
meios antes de a transferibilidade se tornar obrigatória.

Alteração 167
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A pedido de um Estado-Membro, a 
Comissão deve autorizar que o 
Estado-Membro não introduza a 
transferibilidade de concessões de pesca 
numa dada pescaria ou, se a 
transferibilidade já tiver sido introduzida, 
que a suspenda, desde que, em relação a 
essa pescaria, o Estado-Membro tenha 
cumprido todas as suas obrigações nos 
termos do artigo 34.º relativamente à 
avaliação da sua capacidade de pesca e ao 
ajustamento dessa capacidade aos 
recursos disponíveis.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de tempo para adaptarem a capacidade através de outros 
meios antes de a transferibilidade se tornar obrigatória.

Alteração 168
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 169
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 170
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Em caso de introdução obrigatória 
de concessões de pesca transferíveis nos 
termos do n.º 1, quaisquer salvaguardas 
adotadas nos termos do n.º 2-A que 
obstem de forma indevida à consecução 
das metas em matéria de ajustamento da 
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frota previsto no artigo 35.º devem ser 
revistas pelo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Cumpre criar salvaguardas contra uma concentração excessiva. No entanto, não podem ser 
utilizadas de forma abusiva a ponto de entravar totalmente a negociabilidade em caso de 
sobrecapacidade que o Estado-Membro não reduziu por outros meios.

Alteração 171
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 31 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros velam por que 
o navio de pesca não possa ser utilizado 
para outras atividades de pesca se o 
proprietário do navio tiver transferido 
todas as suas concessões de pesca e não 
dispuser de outras possibilidades de pesca, 
a menos que o navio seja vendido a outro 
pescador que ainda disponha de 
possibilidades de pesca.

Or. en

Justificação

Sem esta disposição, a almejada redução de capacidade é inviável.

Alteração 172
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte.

1. Dentro de um Estado-Membro, as 
possibilidades de pesca individuais podem 
ser objeto de locação, na totalidade ou em 
parte, a titulares de possibilidades de 
pesca individuais. Esse período de locação 
não pode ser superior a um ano. 
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Or. en

Justificação

As possibilidades de pesca só deveriam ser objeto de locação entre pescadores ativos com o 
objetivo de evitar a existência de "falsos" pescadores.

Alteração 173
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Um Estado-Membro pode autorizar a 
locação de possibilidades de pesca 
individuais a, e a partir de, titulares de 
possibilidades de pesca individuais 
noutros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As possibilidades de pesca só deveriam ser objeto de locação entre pescadores ativos com o 
objetivo de evitar a existência de "falsos" pescadores.

Alteração 174
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de assegurar que os objetivos e 
as prioridades estabelecidos nos artigos 
27.º, 28.º-A e 28.º-B sejam protegidos e 
reforçados, um Estado-Membro pode 
limitar o direito de os titulares de 
possibilidades de pesca procederem à 
locação de possibilidades de pesca 
individuais na condição de esses limites 
não colidirem com as obrigações do 
Estado-Membro nos termos do artigo 15.º.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros têm de ser autorizados a controlar quem tem o direito de pesca. 
Todavia, convém conferir prioridade ao objetivo primordial que consiste em pôr termo às 
devoluções caso possa ser logrado mediante a autorização da locação.

Alteração 175
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Todas as possibilidade de pesca distribuídas nos termos do artigo 16.º devem ser objeto de 
um sistema de concessões de pesca pelo que o presente artigo se torna supérfluo.

Alteração 176
Proposta de regulamento
Parte IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

PROTEÇÃO REFORÇADA E 
EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS MARINHOS NO 
MEDITERRÂNEO

Or. en
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Alteração 177
Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Normas provisórias específicas aplicáveis 
ao Mar Mediterrâneo; introdução de um 
sistema de direitos de utilização territorial 

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

Or. en

Justificação

Na exposição de motivos figura a fundamentação que está na base desta proposta.

Alteração 178
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 179
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de pôr em prática o objetivo 
especificado no n.º 1, os 
Estados-Membros realizam avaliações de 
capacidade até...* e transmitem os 
resultados à Comissão. As avaliações de 
capacidade devem incluir uma análise da 
capacidade total da frota por pescaria e 
segmento da frota no momento da 
avaliação e o respetivo impacto nas 
unidades populacionais e no ecossistema 
marinho mais vasto. As avaliações são 
efetuadas de acordo com as diretrizes da 
Comissão destinadas a melhorar a análise 
do equilíbrio entre a capacidade de pesca 
e as possibilidades de pesca1.
__________________
*JO Inserir a data de seis meses a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.
1 DG Mare, 2008. Diretrizes destinadas a 
melhorar a análise do equilíbrio entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca. A utilização de indicadores para 
efeitos de apresentação de relatórios nos 
termos do artigo 14.º do Regulamento n.º 
2371/2002, do Conselho, março de 2008.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deverão efetuar uma avaliação cabal das suas capacidades de pesca e 
reger-se pelas diretrizes em vigor.
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Alteração 180
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Não obstante o disposto no artigo 
11.º, os Estados-Membros adotam planos 
de redução de capacidade até...*para cada 
pescaria no âmbito da qual não exista um 
equilíbrio efetivo entre a capacidade de 
pesca e as possibilidades de pesca 
disponíveis.
__________________________
* JO: inserir a data de cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de tempo suficiente que viabilize uma adaptação 
coordenada da capacidade nos termos do artigo 11.º. Todavia, nos casos em que não sejam 
adotados planos plurianuais, terá de existir uma obrigação clara para adaptação da 
capacidade.

Alteração 181
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A Comissão apresenta anualmente 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre o cumprimento das 
disposições do presente artigo e os 
progressos efetuados tendo em vista 
dispor de uma "frota equilibrada" nos 
termos do n.º 1.

Or. en
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Alteração 182
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Se um Estado-Membro exceder as 
suas capturas admissíveis numa pescaria 
em 10% ou mais durante dois anos 
consecutivos, considera-se que a pescaria 
em causa detém uma capacidade de pesca 
excessiva e os Estados-Membros tornarão 
transferíveis as concessões de pesca nessa 
pescaria no prazo de um ano.

Or. en

Justificação

A ultrapassagem continuada da quota constitui o sinal mais evidente da existência de 
sobrecapacidade.

Alteração 183
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Não é autorizada nenhuma saída da frota 
que beneficie de ajuda pública, exceto se 
for antecedida da retirada da licença de 
pesca e das autorizações de pesca.

Or. en

Alteração 184
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A assistência para a modernização 
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dos navios de pesca será subordinada à 
aplicação das disposições do presente 
artigo pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 185
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 186
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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 o n.º 1. A Comissão 
propõe uma revisão do Anexo II até...* e 
pondera a fixação de limites máximos de 
capacidade para diferentes segmentos, por 
exemplo para navios que operem ao 
abrigo de acordos de pesca sustentável.
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____________________
*JO inserir data: um ano a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 187
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo das suas obrigações em 
matéria de recolha de dados nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 199/2008 e de 
outra legislação da União, os 
Estados-Membros registam e publicam as 
informações sobre as características e a 
propriedade dos navios e das artes e as 
atividades, de caráter espacial e temporal, 
dos navios de pesca da União que arvoram 
o seu pavilhão necessárias para efeitos da 
gestão das medidas estabelecidas pelo 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 188
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão elabora um ficheiro da frota 
de pesca da União do qual constem as 
informações por ela recebidas por força do 
n.º 2 do presente artigo e do artigo 30.º.

Or. en
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Alteração 189
Proposta de regulamento
Parte V – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 190
Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O nível das atividades de pesca, 
incluindo as quantidades de capturas 
indesejadas de espécies usadas para fins 
comerciais, o impacto das atividades de 
pesca nos recursos biológicos e 
ecossistemas marinhos e a consecução e a 
manutenção de um bom estado ambiental, 
como definido na Diretiva 2008/56/CE e 
na Decisão 2010/477/UE; 

Or. en

Alteração 191
Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Asseguram a recolha atempada dos 
dados e a exatidão e fiabilidade dos dados 
recolhidos;
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Or. en

Justificação

Afigura-se extremamente importante dispor de dados atempados para efeitos de tomada de 
decisões de gestão eficazes.

Alteração 192
Proposta de regulamento
Parte VI – artigo 37 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Garantem a armazenagem segura dos 
dados recolhidos e, se for caso disso, a sua 
proteção, incluindo a sua
confidencialidade, votando particular 
atenção a qualquer interesse público 
superior que justifique a sua divulgação; 

Or. en

Justificação

A Convenção de Aarhus requer que seja votada especial atenção a um interesse público 
superior que imponha a divulgação.

Alteração 193
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A União 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), no respeito dos 
compromissos, das obrigações 
internacionais, dos compromissos e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º e os objetivos da boa governação 
enunciados no artigo 4.º.
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Or. en

Alteração 194
Proposta de regulamento
ParteVII – artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 195
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A União apoia e contribui ativamente 
para o incremento dos conhecimentos e a 
elaboração dos pareceres nas ORGP e nas 
organizações internacionais e respeita 
todas e quaisquer recomendações daí 
resultantes.

Or. en
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Alteração 196
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 197
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de permitir a identificação de 
excedentes das capturas admissíveis 
referidas no n.º 2, os acordos de pesca 
sustentável garantem a transparência e o 
intercâmbio de todas as informações 
pertinentes entre a UE e o país terceiro 
em causa acerca do esforço de pesca total 
nas unidades populacionais em questão 
por navios nacionais e, se for adequado, 
estrangeiros.

Or. en

Justificação

Nos termos da UNCLOS, os países terceiros têm o direito de reclamar o acesso ao excedente 
das capturas admissíveis (artigo 62.º, n.º 2). Em muitos casos, é difícil - senão impossível -
quantificar o excedente acessível à UE devido à falta de dados, de transparência, etc. Os 
acordos de pesca bilaterais da UE têm de proporcionar as condições para assegurar que as 
atividades de pesca por países terceiros não provocam a sobrepesca.

Alteração 198
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-B (novo)



PE483.528v01-00 104/122 PR\892576PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os acordos de pesca sustentável 
devem assegurar que os navios de pesca 
da União só estão autorizados a operar 
em águas dum país terceiro com o qual 
foi celebrado um acordo se possuírem 
uma licença de pesca emitida em 
conformidade com um procedimento 
acordado por ambas as partes do acordo.

Or. en

Justificação

A chamada cláusula de exclusividade assegura que há certas condições mínimas e um grau 
de cumprimento aplicáveis a toda a frota da UE. Sem a cláusula de exclusividade, os 
proprietários poderiam celebrar acordos privados com esses países terceiros em relação aos 
quais a UE ou mesmo o Estado-Membro do pavilhão não têm controlo ou informação.

Alteração 199
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os acordos de pesca sustentável 
contêm disposições que se destinam a 
evitar situações em que os navios da 
União que esgotam as possibilidades de 
pesca que lhes são conferidas através do 
acordo possam mudar para o pavilhão do 
Estado terceiro, a fim de obterem 
possibilidades de pesca adicionais.

Or. en

Alteração 200
Proposta de regulamento
Artigo VII – artigo 41 – n.° 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. Os acordos de pesca sustentável 
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contêm disposições que implicam o 
respeito incondicional dos princípios 
democráticos e dos direitos humanos, tal 
como enunciados na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e 
noutros instrumentos internacionais no 
domínio dos direitos humanos, e do 
princípio do Estado de direito.

Or. en

Justificação

Coerente com a abordagem geral em relação à política da UE em matéria de assuntos 
externos e de desenvolvimento.

Alteração 201
Proposta de regulamento
Parte VII – artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.°-A
Acordos de cooperação em matéria de 

pesca sustentável
1. A fim de lograr uma política de pescas 
mais concertada, coerente e sustentável 
em todas as bacias marítimas partilhadas, 
a União envida esforços para celebrar, 
com a brevidade possível, acordos de 
cooperação em matéria de pesca 
sustentável com países vizinhos. Estes 
acordos preveem financiamento e apoio 
técnico da União aos países terceiros em 
causa.  Estes acordos são concluídos no 
espírito de cooperação justa e equitativa e 
visam uma partilha justa de 
responsabilidades entre a União e o 
respetivo país parceiro.

Or. en

Justificação

O objetivo dos acordos de cooperação em matéria de pesca sustentável consiste em financiar 
e apoiar países vizinhos da UE em troca da transmissão/partilha de normas de pesca e de 
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uma gestão partilhada das unidades populacionais. Neste sentido, a UE poderia tornar-se o 
exportador direto do seu próprio modelo de gestão de pescas para os países vizinhos. 
Existem algumas zonas geográficas (em particular no Mediterrâneo e no Mar Negro) nas 
quais é necessário aplicar este modelo de acordos de pescas baseados na cooperação.

Alteração 202
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 203
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promover a competitividade do setor da 
aquicultura e apoiar o seu desenvolvimento 
e inovação, por forma a que os produtos 
da aquicultura da União satisfaçam, pelo
menos, 60% da procura de produtos da 
aquicultura na União até 2023;

Or. en

Alteração 204
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Incentivar a atividade económica; (b) Incentivar e apoiar a atividade 
económica;

Or. en
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Alteração 205
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Velar por que a aquicultura contribua 
para diversificar e melhorar o desempenho 
económico e para melhorar a qualidade de 
vida nas regiões costeiras e rurais;

Or. en

Alteração 206
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover a sustentabilidade 
ambiental, social e ambiental do setor da 
aquicultura na União;

Or. en

Alteração 207
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Garantir a disponibilidade de 
produtos seguros e sãos;

Or. en

Alteração 208
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

(a) A redução da burocracia e a 
simplificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente no 
respeitante às licenças;

Or. en

Alteração 209
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Iniciativas da União para promoção da 

aquicultura sustentável
1. A União contribui para a promoção da 
aquicultura sustentável mediante a 
adoção de iniciativas adequadas em 
matéria de:
(a) simplificação da legislação no setor e 
redução do ónus administrativo a nível da 
União;
(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, aplicação da Diretiva-Quadro 
relativa à água e política ambiental.
2. A União apoia a produção e o consumo 
de produtos da aquicultura da União 
através das seguintes medidas:
(a) estabelecer critérios qualitativos 
rigorosos, transparentes e gerais para a 
aquicultura e assegurando a respetiva 
aplicação em toda a União até 2014, 
velando por o eventual impacto ecológico 
e social negativo seja reduzido e, se 
possível, eliminado;
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(b) reforçar a sensibilização dos 
consumidores europeus para a elevada 
qualidade dos produtos da aquicultura da 
União;
(c) estabelecer regras sobre a 
rastreabilidade dos produtos da 
aquicultura provenientes da União e 
importados;
(d) introduzir e reforçar os critérios de 
rotulagem dos produtos da aquicultura a 
nível da União, a fim de prever normas 
mínimas que reflitam uma produção de 
elevada qualidade, a sustentabilidade e 
metodologias de produção biológica;
(e) assegurar condições idênticas de 
concorrência para os operadores e 
produtos da aquicultura da União em 
relação aos produtos da aquicultura 
importados; velar por que os produtos da 
aquicultura importados sejam produzidos 
em conformidade com as normas de 
qualidade da União relevantes, 
nomeadamente com as normas que regem 
o respeito pelo ambiente ou o bem-estar
dos animais;
(f) disponibilizar fundos adicionais do 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas para uma aquicultura 
sustentável a nível ambiental e, em 
particular, para as pequenas e médias 
empresas;

Or. en

Alteração 210
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 43-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.°-B
Bem-estar animal

A União e os Estados-Membros velam por 
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que as atividades sejam levadas a efeito 
em conformidade com:
(a) a recomendação sobre bem-estar em 
explorações piscícolas adotada pelo 
comité permanente da Convenção 
Europeia sobre a proteção dos animais 
nas explorações de criação e
(b) as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde Animal relativas ao 
bem-estar dos peixes de viveiro durante o 
transporte e os aspetos do bem-estar da 
occisão e abate de peixes de viveiro para 
consumo humano.

Or. en

Alteração 211
Proposta de regulamento
Parte VIII – artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

É instituído, em conformidade com os 
artigos 52.º e 54.º, um conselho consultivo 
para a aquicultura.

Or. en

Alteração 212
Proposta de regulamento
Parte IX – artigo 45 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, e promover a 
sensibilização dos consumidores;

(d) Melhorar a transparência dos mercados, 
especialmente no que se refere ao 
conhecimento e à compreensão no plano 
económico dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura na União ao longo 
da cadeia de abastecimento, bem como 
promover a informação e sensibilização 
dos consumidores;
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Or. en

Alteração 213
Proposta de regulamento
Parte X – artigo 46 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) No fomento de uma cultura do 
cumprimento pelos operadores, pelos 
proprietários de navios e pelos 
pescadores;

Or. en

Alteração 214
Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

São necessários incentivos para aumentar o cumprimento da PCP.

Alteração 215
Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – título

Texto da Comissão Alteração

Condições de concessão de assistência Condições de concessão de assistência 
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financeira aos operadores financeira aos operadores, aos 
proprietários de navios e aos pescadores 

Or. en

Alteração 216
Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 217
Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As infrações graves às regras da política 
comum das pescas cometidas pelos 
operadores, proprietários de navios e 
pescadores 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.

Or. en

Alteração 218
Proposta de regulamento
Parte XI – artigo 51 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
assistência financeira da União é concedida 
a um operador, a um proprietário de navio 
ou a um pescador unicamente se estes 
últimos não tiverem sido sancionados por 
infrações graves cometidas durante os três 
anos anteriores à sua concessão.

Or. en

Alteração 219
Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão consulta os conselhos 
consultivos relacionados especificamente 
com as pescarias na zona geográfica em 
causa e o CCTEP em relação a propostas 
de medidas a adotar com base no n.º 2 do 
artigo 43.º do TFUE, como sejam planos 
plurianuais ou quadros de medidas 
técnicas, e atos delegados adotados nos 
termos do artigo 55.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 220
Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Informar a Comissão e os Estados-
Membros de problemas relativos à gestão 
das pescas e à aquicultura nas respetivas 
zonas de competência e propor soluções 
para superar estes problemas;
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Or. en

Alteração 221
Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Exercer quaisquer outras atividades 
necessárias ao cumprimento das suas 
funções;

Or. en

Alteração 222
Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa têm em devida 
consideração os pareceres e as 
recomendações recebidas nos termos do 
n.º 1 e, caso as medidas finais adotadas 
divirjam desses pareceres e 
recomendações, apresentam explicações 
circunstanciadas para essa divergência. A 
Comissão e, se for caso disso, o 
Estado-Membro em causa, respondem, 
num período razoável, a qualquer parecer, 
recomendação, sugestão ou informação 
recebida nos termos dos n.ºs -1 e 1. Os 
conselhos consultivos consultam o 
CCTEP para aconselhamento científico 
antes da adoção de pareceres, 
recomendações ou propostas nos termos 
dos n.ºs -1 e 1.

Or. en
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Alteração 223
Proposta de regulamento
Parte XII – artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os conselhos consultivos são compostos 
por organizações representantes dos 
operadores das pescas e outros grupos de 
interesses implicados na política comum 
das pescas, por exemplo trabalhadores, 
organizações ambientais e grupos de 
consumidores, bem como cientistas e 
representantes de administrações 
nacionais e regionais. A composição deve 
assegurar que o setor das pescas se 
encontra representado em toda a sua 
diversidade e que, pelo menos, metade dos 
lugares na sua assembleia geral e comité 
executivo são atribuídos a representantes 
que não sejam do setor das pescas.

Or. en

Alteração 224
Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à recolha de dados não deve ser revogada. É necessário introduzir 
alterações através do processo legislativo ordinário.

Alteração 225
Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 57-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
Revisão

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

Or. en

Alteração 226
Proposta de regulamento
Parte XIV – artigo 58 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à recolha de dados não deve ser revogada. É necessário introduzir 
alterações através do processo legislativo ordinário.

Alteração 227
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
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Mar Mediterrâneo Águas marítimas 
do Mediterrâneo 
a leste do 
meridiano 5°36' 
Oeste

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

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Mar do Norte Zonas CIEM IV, 
IIIa

Águas Ocidentais 
Norte

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

Águas Ocidentais 
Norte

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

Águas Ocidentais 
Sul

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

Águas Ocidentais 
Sul

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

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

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

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

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

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE 

Frota do mar 
alto/longa 
distância

Todas as águas 
não-UE 

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Aquicultura Aquicultura, na 
aceção do artigo 
5.º

Conselho 
Consultivo Geral 
das Pescas e dos 
Mercados

Questões 
horizontais 
relativas à 
implementação 
dos objetivos 
previstos nos 
artigos 2.º e 3.º e 
questões relativas 
à Organização 
Comum de 
Mercado

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Justificação

A atual Política Comum das Pescas (PCP) falhou em larga medida, pois não permitiu resolver 
problemas de longa data (sobrepesca, sobrecapacidade, situação económica débil de muitas 
das empresas do setor das pescas, problemas sociais causados pelo declínio das pescas em 
numerosas regiões costeiras). O novo regulamento de base deve criar um quadro ambicioso 
para inverter a persistente tendência negativa e permitir a sustentabilidade e o êxito do setor 
das pescas na Europa. 

O projeto de relatório baseia-se, nos pontos essenciais, nos documentos de trabalho da relatora 
sobre a reforma da política comum das pescas (PE 480.830, PE 491.603 e PE 480.832). As 
numerosas observações construtivas sobre estes documentos de trabalho, formulados pelo 
Parlamento, pelo Conselho, pela Comissão e pelo público, foram muito úteis para desenvolver 
ideias aquando da elaboração do projeto de relatório.

Em seguida, expõe-se em linhas gerais os principais pontos do projeto de relatório:

Rendimento máximo sustentável (RMS)

A Comissão propõe, como objetivo do regulamento, que, até 2015, todas as unidades 
populacionais atinjam o nível RMS. A relatora apoia este objetivo, para a realização do qual a 
UE deve procurar respeitar, na medida do possível, o compromisso assumido em Joanesburgo 
em 2002. 

Uma afirmação de princípio dos objetivos fixados no artigo 2.º não é, contudo, suficiente. É 
necessário que, para além disso, o Conselho tenha a obrigação vinculativa de, até 2015, baixar 
a taxa de mortalidade por pesca para um nível compatível com o RMS (Fmsy). No caso das 
unidades populacionais que são fortemente sobre-exploradas, a taxa de mortalidade por pesca 
deve baixar ainda mais durante um período de transição, a fim de permitir o crescimento das 
unidades populacionais.

Obrigação de desembarcar todas as capturas / Proibição de devolução

A obrigação de desembarque proposta deve ser mantida, dado que constitui um claro 
incentivo ao aumento da seletividade, evitando assim as capturas acessórias não desejadas. Se 
for implementada de forma inteligente, esta medida conduzirá, a longo prazo, a um aumento 
dos desembarques.

Para que a obrigação de desembarque tenha o êxito desejado, é necessário proceder a 
alterações e aditamentos à proposta da Comissão. Estes dizem respeito, nomeadamente:

- à obrigação de os Estados-Membros realizarem projetos-piloto para aumentar a 
seletividade, a fim de preparar os pescadores para a obrigação de desembarque e 
ajudá-los a reduzir as capturas acessórias;

- à utilização do apoio financeiro no aumento da seletividade nas pescarias 
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relativamente às quais é particularmente difícil aplicar a obrigação de desembarque;

- a uma abordagem gradual e baseada nas pescarias (e não nas espécies), para que, 
antes da entrada em vigor da obrigação de desembarque, sejam introduzidas regras 
detalhadas nos planos plurianuais;

- às regras que facilitam a introdução da obrigação de desembarque para os 
pescadores. Estas incluem, nomeadamente, a derrogação de minimis para pequenas 
quantidades de capturas acessórias, quando estas não podem ser transformadas em 
terra, bem como uma derrogação para as capturas acessórias que, depois de serem 
devolvidas ao mar, têm uma elevada probabilidade de sobreviver.

Um sistema transparente de concessões de pesca individuais e coletivas

As críticas às "concessões de pesca transferíveis" (CPT) propostas pela Comissão dirigem-se 
em primeiro lugar à negociabilidade e às possibilidades de monetarização àquela associadas.

A relatora gostaria de chamar a atenção para outro aspeto das concessões de pesca: estas 
representam para os pescadores não apenas um valor financeiro, mas também um direito de 
pesca garantido. O pescador sabe que, durante um determinado período de tempo, tem o 
direito de pescar uma determinada parte da quota nacional. Tal aumenta a sua segurança de 
planeamento, o que também é positivo para o ambiente, dado que o pescador tem um ano 
inteiro para pescar a sua quota e não se vê obrigado a tentar pescar o máximo possível no 
mais curto espaço de tempo possível.

Para aproveitar estas vantagens sem monetarizar os direitos de pesca, a relatora propõe a 
supressão do termo "transferíveis" no artigo 27.º. As concessões de pesca transferíveis passam 
a ser apenas concessões de pesca. Estas são e continuarão a ser propriedade do Estado-
Membro e são transferidas para os pescadores apenas por períodos limitados. 

A proposta permite agrupar as concessões de pesca a título voluntário, a fim de possibilitar 
uma gestão coletiva tradicional ou uma gestão através de organizações de produtores.

Uma questão extremamente importante é a de determinar quem recebe as concessões de 
pesca. Os Estados-Membros devem ter em conta critérios sociais e ecológicos, a fim de 
reforçar a pequena pesca local e as práticas de pesca seletivas. 

Redução da sobrecapacidade

A relatora está persuadida de que a sobrecapacidade constitui um problema a resolver 
urgentemente em grande número de pescarias europeias. As CPT permitem reduzir as 
sobrecapacidades devido à concentração económica. No entanto, tal só é valido para as frotas 
que pescam espécies reguladas por CPT e por quotas. As limitações de pesca baseadas no 
esforço de pesca, como prevê, por exemplo, o Regulamento (CE) n.º 1967/2006 
(Regulamento sobre o Mediterrâneo), não parecem ser adequadas à negociabilidade.

A proposta oferece aos Estados-Membros a possibilidade de recorrerem a meios alternativos 
para conciliar as capacidades de pesca com as possibilidades de pesca disponíveis. Só se este 
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objetivo não for alcançado no prazo de seis anos é que as concessões de pesca nas pescarias 
em causa serão negociáveis.

A adaptação da capacidade deve ser coordenada, de preferência, entre os Estados-Membros, 
para o que podem e devem ser utilizados planos plurianuais.

A proposta esclarece ainda que os Estados-Membros podem limitar a negociabilidade das 
concessões de pesca, por exemplo, proibindo o comércio de concessões para além dos limites 
de uma determinada secção da frota.

Regionalização/consulta das partes interessadas

A proposta da relatora procura lograr uma coordenação mais estreita entre os Estados-
Membros, para impedir uma "manta de retalhos" composta por medidas nacionais diversas 
quando forem delegadas competências aos Estados-Membros no quadro de um plano 
plurianual ou de um regulamento-quadro técnico.

No projeto de relatório, os Estados-Membros são, por isso, instados a cooperarem no quadro 
da adoção de medidas nacionais ("regionalizadas").

Paralelamente, os conselhos consultivos (anteriormente designados "conselhos consultivos 
regionais") são reforçados, na medida em que terão de ser consultados pela Comissão e pelos 
Estados-Membros antes da adoção de toda e qualquer medida. Se a Comissão e os 
Estados-Membros não seguirem as recomendações, devem apresentar justificações válidas. 
Os conselhos consultivos têm assim a possibilidade de assegurar a coerência das medidas 
adotadas pelos Estados-Membros. Ademais, a sua participação facilita a aceitação da 
regulamentação em questão no setor das pescas e na sociedade civil. 

A fim de reforçar a coerência e de garantir a consecução dos objetivos da PCP, a Comissão 
terá de levar a efeito uma avaliação regular das medidas nacionais.

Os conselhos consultivos também devem ser consultados em relação à introdução da 
obrigação de desembarque e apresentar propostas de implementação de uma pesca alicerçada 
em sólida documentação antes da respetiva entrada em vigor. Compete-lhes igualmente 
apresentar propostas de derrogação para espécies de peixes com elevada taxa de 
sobrevivência. Estas propostas devem naturalmente ser objeto de avaliação científica.

Medidas adicionais de reconstituição das unidades populacionais 

O projeto de relatório vai mais além da proposta da Comissão, na medida em que sugere uma 
medida adicional (o novo artigo 7.º-A) visando obrigar os Estados-Membros a encerrarem 10 
a 20% as suas águas às atividades de pesca no prazo de três anos. Estas medidas podem ser 
usadas não apenas para proteger "habitats" vulneráveis como também para ajudar a melhorar 
a produtividade das unidades populacionais juvenis quando, por exemplo, as zonas de desova 
estejam encerradas às atividades de pesca. Uma tal abordagem é particularmente eficaz em 
zonas nas quais a gestão das unidades populacionais tenha sido até à data deficiente e 
relativamente às quais não existam dados suficientes.
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Medidas transitórias para o Mar Mediterrâneo 

A UE não impõe atualmente qualquer limite de captura para as unidades populacionais do 
Mediterrâneo. A despeito da existência de algumas iniciativas nacionais louváveis e da 
mudança operada na gestão das pescas no Mediterrâneo na sequência da aplicação do 
Regulamento n.º 1967/2006, a situação continua a afigurar-se insatisfatória. O volume de 
unidades populacionais sobreexploradas no Mediterrâneo é particularmente elevado e os 
dados existentes são bastante omissos. A natureza fragmentada das frotas dificulta a 
implementação das medidas de controlo.

Um dos maiores problemas no Mediterrâneo consiste no controlo da aplicação do 
Regulamento n.º 1967/2006 e no controlo dos desembarques, na medida em que existe uma 
miríade de pequenos portos e de locais de desembarque. A relatora propõe, por conseguinte, a 
introdução no Mediterrâneo de um sistema de direitos de utilização territorial para a pesca 
(TURF). Ao abrigo deste sistema, será conferida uma determinada zona a um grupo de 
pescadores na qual estarão autorizados a pescar. Este instrumento alicerçado em direitos 
reforça a responsabilização dos pescadores, facilitando formas de autocontrolo ou de controlo 
recíproco pelos próprios pescadores, na medida em que têm interesse em que ninguém pesque 
ilegalmente no seu território. 

Ao definirem o âmbito geográfico dos TURF, os Estados-Membros devem ter em conta a 
situação nas zonas encerradas à pesca, a fim de combinar a utilização de ambos os 
instrumentos de gestão.

Os Estados-Membros devem, por isso, velar por que a taxa de mortalidade por pesca no 
regime TURF seja circunscrita, de molde a permitir que os objetivos do regulamento, 
especialmente o objetivo MSY, sejam alcançados. Estas restrições, que podem comportar a 
restrição das capturas ou do esforço de pesca, devem ser naturalmente coordenadas entre 
TURF nos quais são capturadas as mesmas espécies. Se, ao longo do tempo, for possível obter 
dados mais adequados, o Conselho poderá a longo prazo introduzir limites às capturas ou ao 
esforço de pesca em relação a certas unidades populacionais.

Parcerias com países terceiros para efeitos de gestão comum das pescas

Em bacias marítimas em que a UE partilha unidades populacionais com países terceiros, a UE 
deve envidar esforços para melhorar uma gestão comum das pescas. Para o efeito, será 
necessário melhorar a coordenação no seio das organizações de pesca regionais e celebrar 
acordos de cooperação bilateral ou, se for caso disso, multilateral. Ao abrigo destes acordos, a 
UE poderá prever recursos financeiros e assistência técnica. Os países comprometem-se, por 
seu turno, a estabelecer regimes eficazes de gestão das pescas compatíveis com os regimes em 
vigor na UE.


