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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O setor europeu da pesca produz anualmente cerca de 6,4 milhões de toneladas de peixe. A 
pesca e a indústria da transformação empregam mais de 350 000 pessoas. O contributo deste 
setor para a prosperidade económica e social das regiões é, por conseguinte, considerável.

Algumas das medidas propostas pelos novos regulamentos no domínio da PCP, 
nomeadamente o relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (EMFF), 
poderão penalizar os pescadores e o desenvolvimento das regiões europeias costeiras e 
marítimas. A Comissão do Desenvolvimento Regional deve igualmente velar por que as 
especificidades das regiões ultraperiféricas sejam tomadas em consideração por esses 
regulamentos.

1. Eixos da reforma suscetíveis de prejudicar o desenvolvimento das regiões

Em primeiro lugar, a nova reforma da PCP deve garantir uma gestão de proximidade, 
verdadeiramente regionalizada, que tenha em conta a diversidade das frotas, das artes de 
pesca e das unidades populacionais em cada país e em cada zona de pesca.

A PCP deve igualmente respeitar os direitos dos Estados-Membros sobre as suas águas 
territoriais, as suas zonas económicas exclusivas (ZEE) e os fundos marinhos adjacentes.
Seria dramático se, em nome da igualdade de acesso às zonas exclusivas de pesca, as ZEE 
fossem "abertas" a todas as frotas, comunitárias ou extracomunitárias. Isto afetaria a 
preservação do ecossistema marinho e a viabilidade económica das comunidades de 
pescadores locais.

É também fundamental que a PCP proteja de forma duradoura os interesses da pesca costeira 
e artesanal, a fim de garantir uma exploração sustentável dos recursos e a estabilidade das 
condições económicas e sociais.

É igualmente necessário assegurar a todas as regiões marítimas europeias um futuro próspero 
para o setor da pesca, a médio e longo prazo, fazendo incidir os esforços na necessária 
reconstituição das unidades populacionais. No entanto, os esforços a envidar não são idênticos 
para as atividades de pesca no Mar do norte, nas Caraíbas, no Mediterrâneo ou no Oceano 
Índico. Se a Comissão não efetuar uma reflexão específica para cada zona de pesca, toda a 
pesca se ressentirá. O relator subscreve plenamente os objetivos de pesca sustentável para a 
proteção e a reconstituição dos recursos, pois, a manter-se o atual ritmo de exploração dos 
recursos, em 2050 não haverá uma única espécie de peixe ou crustáceo disponível para a 
pesca comercial.

A sobrepesca, sendo indubitavelmente uma consequência da má gestão dos recursos 
haliêuticos, é também imputável às autoridades públicas. Os esforços de reconstituição das 
unidades populacionais não devem ser envidados em detrimento nem os pescadores nem do 
desenvolvimento das regiões marítimas. Devem ser empreendidos conjuntamente. Por 
conseguinte, deverão ser introduzidos mecanismos de indemnização dos trabalhadores do 
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setor da pesca que sofram as repercussões económicas e sociais dos planos de reconstituição,
da gestão plurianual e das medidas tomadas para proteger os ecossistemas. 

O relator opõe-se, portanto, às tentativas de introdução de direitos de propriedade das 
unidades populacionais através do sistema de concessões de pesca transferíveis. As 
repercussões económicas e sociais da privatização dos mares seriam desastrosas.

2. Tomada em consideração das realidades da pesca das regiões ultraperiféricas

No que diz respeito às regiões ultraperiféricas, é incontestável que os princípios e as normas 
da PCP não são adaptadas às realidades destas regiões. O artigo 349.º do TFUE, 
insuficientemente utilizado nos regulamentos europeus, deve ser explicitamente mencionado 
em todos os regulamentos relativos à pesca e deve, sobretudo, ser aplicado. Visa-se deste 
modo alcançar uma coerência nas políticas europeias e pô-la em prática relativamente a cada 
uma das regiões ultraperiféricas. A Comissão não deve esquecer que, por um lado, se trata de 
espaços marítimos partilhados com Estados-Membros da União e que, por outro, para as 
regiões ultraperiféricas, os espaços marítimos são partilhados com Estados ACP, povoados 
por espécies haliêuticas diferentes, com conhecimentos e situações diferentes no que se refere 
às unidades populacionais, bem como práticas de pesca diferentes. É, portanto, necessária 
uma abordagem diferenciada das práticas de pesca em função do hemisfério.

É igualmente importante criar um Comité Consultivo para s Regiões Ultraperiféricas, 
articulado em três subcomités geográficos distintos. É discriminatório o facto de a Comissão, 
desde a criação dos CCR, ter excluído as regiões ultraperiféricas do Oceano Índico e das 
Caraíbas. Neste novo CCR para as regiões ultraperiféricas, deve ser autorizada a participação 
dos Estados ribeirinhos e dos pescadores europeus que operem nas zonas em questão. Este 
Comité permitirá também à UE desempenhar o seu papel na construção de uma governação 
internacional da pesca, dimensão que não pode ser negligenciada, já que a UE é o primeiro 
espaço marítimo a nível mundial, e isto graças às regiões ultraperiféricas e aos países e 
territórios ultramarinos.

A reforma da PCP deverá garantir a manutenção das normas específicas das frotas 
ultramarinas e autorizar a ajuda à renovação e modernização da frota de pesca costeira, 
diferenciada em função das faixas costeiras, nas zonas em que as reservas haliêuticas podem 
permitir um crescimento do setor.

A reforma da PCP deve velar igualmente pela manutenção essencial do regime financeiro 
POSEI-Pescas, bem como por uma articulação inteligente entre o EMFF e o POSEI-Pescas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão das Pescas, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
Citação 1-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o artigo 349.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

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 
mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis.

(3) A política comum das pescas deve 
garantir que as atividades de pesca e de 
aquicultura contribuem para a 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, a garantia de um 
rendimento digno para os pescadores, a 
estabilidade dos mercados, bem como para 
assegurar a disponibilidade de recursos e o 
para o abastecimento dos consumidores a 
preços razoáveis. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A situação geográfica das regiões 
ultraperiféricas e a especificidade do setor 
das pescas nestas regiões impõem a 
necessidade de a política comum das 
pescas e os fundos a ela associados 
poderem ser adaptados e se adaptarem às 
especificidades, aos condicionalismos, aos 
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sobrecustos e às circunstâncias 
específicas destas regiões, que são 
profundamente diferentes do resto da 
União Europeia. Neste contexto, o 
artigo 349.º deverá ser utilizado para 
realizar os objetivos específicos destas 
regiões e o desenvolvimento das respetivas 
indústrias das pescas numa perspetiva de 
sustentabilidade, uma vez que o 
regulamento não está adaptado a uma ou 
várias destas regiões.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), de 10 de 
dezembro de 1982 e ratificou o Acordo das 
Nações Unidas relativo à aplicação das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações de 
peixes altamente migradores, de 4 de 
agosto de 1995 («Acordo das Nações 
Unidas de 1995 relativo às populações de 
peixes»). A União aceitou igualmente o 
Acordo para a Promoção do Cumprimento 
das Medidas Internacionais de 
Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, de 24 de novembro de 
1993, da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura («Acordo 
da FAO para a Promoção do 
Cumprimento»). Estes instrumentos 
internacionais preveem essencialmente 
obrigações em matéria de conservação, 
inter alia, a de adotar medidas de 
conservação e de gestão destinadas a 
manter ou restabelecer os recursos 

(4) A União é Parte Contratante na 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), de 10 de 
dezembro de 1982 e ratificou o Acordo das 
Nações Unidas relativo à aplicação das 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações de 
peixes altamente migradores, de 4 de 
agosto de 1995 («Acordo das Nações 
Unidas de 1995 relativo às populações de 
peixes»). A União aceitou igualmente o 
Acordo para a Promoção do Cumprimento 
das Medidas Internacionais de 
Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, de 24 de novembro de 
1993, da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura («Acordo 
da FAO para a Promoção do 
Cumprimento»). Estes instrumentos 
internacionais preveem essencialmente 
obrigações em matéria de conservação, 
inter alia, a de adotar medidas de 
conservação e de gestão destinadas a 
manter ou restabelecer os recursos 
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marinhos em níveis de abundância 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável em zonas marítimas 
sob jurisdição nacional e no alto mar e de 
cooperar com outros Estados para esse 
efeito, a de aplicar amplamente a 
abordagem de precaução à conservação, 
gestão e exploração das unidades 
populacionais, a de assegurar a 
compatibilidade entre as medidas de 
conservação e de gestão sempre que os 
recursos marinhos estejam presentes em 
zonas marítimas com estatutos 
jurisdicionais diferentes e a de ter 
devidamente em conta outras utilizações 
legítimas dos mares. A política comum das 
pescas deve contribuir para que a União 
aplique convenientemente as obrigações 
internacionais que lhe incumbem no 
âmbito dos referidos instrumentos 
internacionais. Sempre que, no exercício de 
poderes que lhes tenham sido conferidos 
no quadro da política comum das pescas, 
adotem medidas de conservação e de 
gestão, os Estados-Membros devem 
igualmente atuar de forma a respeitar 
totalmente as obrigações internacionais de 
conservação e de gestão impostas por esses 
instrumentos internacionais.

marinhos em níveis de abundância 
suscetíveis de produzir o rendimento 
máximo sustentável em zonas marítimas 
sob jurisdição nacional e no alto mar e de 
cooperar com outros Estados para esse 
efeito, a de aplicar amplamente a 
abordagem de precaução à conservação, 
gestão e exploração das unidades 
populacionais, a de assegurar a 
compatibilidade entre as medidas de 
conservação e de gestão sempre que os 
recursos marinhos estejam presentes em 
zonas marítimas com estatutos 
jurisdicionais diferentes e a de ter 
devidamente em conta outras utilizações 
legítimas dos mares. A este título, a 
criação de um Comité Consultivo para as 
Regiões Ultraperiféricas constituído por 
três subcomités (Águas Ocidentais 
Austrais, Águas do Oceano Índico do 
Sudoeste, Águas da Zona Antilhas-
Guiana) poderá igualmente contribuir de 
forma positiva para estes objetivos nas 
águas internacionais onde a sobrepesca e 
a pesca ilegal constituem um problema de 
escala mundial. O artigo 66.º da quinta 
parte da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar impõe também aos 
Estados-Membros o cumprimento de 
certas disposições para a conservação das 
unidades populacionais anádromas. A 
política comum das pescas deve contribuir 
para que a União aplique 
convenientemente as obrigações 
internacionais que lhe incumbem no 
âmbito dos referidos instrumentos 
internacionais. Sempre que, no exercício de 
poderes que lhes tenham sido conferidos 
no quadro da política comum das pescas, 
adotem medidas de conservação e de 
gestão, os Estados-Membros devem 
igualmente atuar de forma a respeitar 
totalmente as obrigações internacionais de 
conservação e de gestão impostas por esses 
instrumentos internacionais.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Na Conferência Mundial sobre a 
Biodiversidade realizada em Nagoya, em 
2010, a União Europeia e os Estados-
Membros comprometeram-se a combater 
a perda de biodiversidade. Foi adotado 
um programa decenal estratégico de 
proteção da biodiversidade a nível 
mundial; para o setor das pescas, os 
objetivos dizem respeito (1) à gestão da 
exploração de peixes e invertebrados de 
forma sustentável, através da aplicação da 
abordagem baseada nos ecossistemas 
para evitar a sobrepesca, com recurso a 
medidas para a recuperação de todas as 
espécies ameaçadas de extinção e de 
prevenção das repercussões negativas da 
pesca nos ecossistemas marinhos 
vulneráveis; (2) à gestão sustentável dos 
locais dedicados à aquicultura; (3) à 
conservação da diversidade genética das 
plantas cultivadas, dos animais de criação 
e domésticos e das suas variantes 
selvagens, através da redução da sua 
erosão genética; (4) à proteção de pelo 
menos 10 % das zonas costeiras e 
marítimas até 2020.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A decisão relativa ao Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2010 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica estabelece 
objetivos em matéria de pescas; a política 
comum das pescas deve garantir a 

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

coerência com os objetivos relativos à 
biodiversidade adotados pelo Conselho 
Europeu e os objetivos da Comunicação da 
Comissão intitulada "O nosso seguro de 
vida, o nosso capital natural: Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020", 
nomeadamente o de alcançar o rendimento 
máximo sustentável.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas e uma perspetiva de longo 
prazo. A boa gestão da política comum das 
pescas depende igualmente de uma 
definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, bem como da 
compatibilidade e coerência entre as 
medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

(10) É importante que a gestão da política 
comum das pescas seja orientada pelos 
princípios da boa governação. Tais 
princípios contemplam uma tomada de 
decisões baseada em pareceres científicos 
sólidos, a forte implicação das partes 
interessadas a nível nacional, regional e 
local, através dos seus representantes, na 
definição, aplicação e avaliação desta 
política, e uma perspetiva de longo prazo. 
A boa gestão da política comum das pescas 
depende igualmente de uma definição clara 
das responsabilidades ao nível da União e 
aos níveis nacional, regional e local, bem 
como da compatibilidade e coerência entre 
as medidas adotadas e as outras políticas da 
União.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A política comum das pescas deve ter 
plenamente em conta, se for caso disso, a 
sanidade e o bem-estar dos animais, bem 
como a segurança dos géneros alimentícios 

(11) A política comum das pescas deve ter 
plenamente em conta, se for caso disso, a 
sanidade e o tratamento adequado dos 
animais, bem como a segurança dos 
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e dos alimentos para animais. géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na execução da política comum das 
pescas é necessário ter em conta as 
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares 
europeus estão interligadas, incluindo o 
ordenamento do espaço marítimo. É 
necessário assegurar a coerência e a 
integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

(12) Na execução da Política Comum das 
Pescas é necessário ter em conta as 
interações com outros assuntos marítimos, 
abordadas na política marítima integrada, 
reconhecendo que todas as questões 
relacionadas com os oceanos e mares que 
banham o território europeu estão 
interligadas, incluindo o ordenamento do 
espaço marítimo. É necessário assegurar a 
coerência e a integração na gestão das 
diferentes políticas setoriais nas bacias do 
Oceano Atlântico, do Oceano Índico, do
Mar Báltico, do Mar do Norte, dos mares 
Célticos, do Golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do Mar Negro.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-As) É necessário reconhecer, no 
âmbito da política marítima integrada e 
da política comum das pescas, as 
especificidades das regiões 
ultraperiféricas (RUP), em particular 
daquelas que, por não possuírem 
plataforma continental, têm os seus 
recursos concentrados nos bancos de 
pesca e nos montes submarinos. Estas 
frágeis zonas biogeográficas, e o acesso às 
mesmas, devem ser protegidas e 
exploradas de acordo com os recursos aí 
disponíveis.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário continuar a proteger de 
uma forma especial os recursos biológicos 
marinhos em torno dos Açores, da 
Madeira e das ilhas Canárias, uma vez 
que contribuem para a preservação da 
economia local destas ilhas, dada a sua 
situação estrutural, social e económica. Por 
conseguinte, certas atividades de pesca 
nessas águas devem continuar a ser 
limitadas aos navios de pesca registados 
nos portos dos Açores, da Madeira e das 
ilhas Canárias.

(15) É necessário continuar a proteger de 
uma forma especial os recursos biológicos 
marinhos em torno das regiões 
ultraperiféricas, uma vez que contribuem 
para a preservação da economia local 
destas ilhas, dada a sua situação estrutural, 
social e económica. Por conseguinte, certas 
atividades de pesca nessas águas devem 
continuar a ser limitadas aos navios de 
pesca registados nos portos das regiões 
ultraperiféricas, na aceção dos artigos 
349.º e 355.º, n.º 1, do TFUE. No entanto, 
as regiões ultraperiféricas que o
desejarem devem poder manter a 
possibilidade, que lhes é concedida, de 
autorizar, no quadro de acordos, navios 
de países terceiros vizinhos a pescar nas 
suas águas territoriais, desde que a 
totalidade das capturas sejam 
desembarcadas nos seus portos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Cabe dedicar uma atenção especial 
à proteção do salmão selvagem no Mar 
Báltico. O Conselho Internacional para a 
Exploração do Mar (CIEM) considera 
que as populações de salmão selvagem se 
encontram num nível não sustentável. De 
acordo com o CIEM, a regulação das 
populações de salmão deve basear-se na 
avaliação da situação dessas populações 
para cada curso de água. O CIEM 
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considera que a pesca no mar, que não 
discrimina as unidades populacionais, 
dificulta consideravelmente a subida dos 
salmões até às zonas de desova nos rios de 
origem. O restabelecimento das 
populações de salmão selvagem a um
nível elevado é também muito importante 
para as regiões com baixa densidade 
demográfica situadas no norte da Europa, 
dado que o salmão selvagem constitui um 
recurso muito importante para os 
habitantes das bacias fluviais 
setentrionais e para a economia regional.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes pescarias, permitirá atingir 
mais eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

(16) Uma abordagem plurianual da gestão 
das pescas, no âmbito da qual são 
estabelecidos prioritariamente planos 
plurianuais que refletem as especificidades 
das diferentes bacias marítimas e das 
diferentes pescarias, permitirá atingir mais 
eficazmente o objetivo da exploração 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

Alteração 14

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 

(18) São necessárias medidas para 
prevenir, mediante campanhas de 
sensibilização, e reduzir tanto quanto 
possível os níveis atualmente elevados de 
capturas indesejadas e de devoluções. 
Efetivamente, as capturas indesejadas e as 
devoluções constituem um desperdício 
considerável e repercutem-se 
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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.

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 e planeada 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.

Justificação

A eliminação das devoluções, que deve ter em conta a especificidade das diferentes 
pescarias, deve ser efetuada de forma gradual e planificada, dentro de um prazo razoável.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à situação económica 
precária do setor das pescas e à 
dependência de certas comunidades 
costeiras em relação à pesca, é necessário 
garantir a estabilidade relativa das 
atividades de pesca repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro uma parte 
previsível das unidades populacionais.

(22) Atendendo à situação económica 
precária do setor das pescas e à 
dependência de muitas comunidades 
costeiras e insulares em relação à pesca, é 
necessário rever o conceito de estabilidade 
relativa e garantir a estabilidade das 
atividades de pesca e a viabilidade 
socioeconómica do setor e das regiões que 
dele dependem, repartindo as 
possibilidades de pesca de forma a garantir 
a cada Estado-Membro, em função da 
capacidade de pesca de que disponha,
uma parte previsível das unidades 
populacionais.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

(26) Os Estados-Membros devem poder 
adotar medidas de conservação e medidas 
técnicas para a execução da política 
comum das pescas, de forma a que esta 
corresponda melhor às realidades e 
especificidades das diversas bacias 
marítimas e das diferentes pescarias e 
ganhe uma maior adesão.

Alteração 17

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, 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 de utilização voluntária em 
cada Estado-Membro e aplicável a todos 
os navios de comprimento igual ou 
superior a 15 metros e a todos os outros 
navios que pescam com artes rebocadas. 
Os Estados-Membros podem excluir os 
navios com menos de 15 metros de 
comprimento, com exceção dos que 
utilizam artes rebocadas. Tal sistema deve 
estimular a adaptação da capacidade das 
frotas, quando seja detetada uma situação 
de sobre-exploração, 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 
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em conformidade com as regras 
estabelecidas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30

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, 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, de acordo com 
o sistema definido em cada Estado-
Membro, e no âmbito da política comum 
das pescas.

Alteração 19

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 que o
sistema de concessões de pesca 
transferíveis seja adotado a título 
voluntário pelos Estados-Membros. O 
sistema de concessões de pesca 
transferíveis deve aplicar-se às unidades 
populacionais para as quais são atribuídas 
possibilidades de pesca.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(31-A) Atendendo ao caráter 
essencialmente artesanal da pesca nas 
regiões ultraperiféricas, cabe deixar às 
instâncias regionais competentes a 
faculdade de prever o sistema de gestão 
das capacidades mais apropriado para as 
frotas matriculadas nos portos dessas 
regiões.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e disponibilizá-
los aos utilizadores finais de dados 
científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os Estados-
Membros devem igualmente cooperar entre 
si. Se for caso disso, os Estados-Membros 
devem ainda cooperar com países terceiros 
da mesma bacia marítima no respeitante à 
recolha de dados.

(36) Os Estados-Membros devem, com 
base num programa plurianual da União, 
gerir os dados recolhidos e disponibilizá-
los aos utilizadores finais de dados 
científicos. A fim de coordenar as 
atividades de recolha de dados, os Estados-
Membros devem igualmente cooperar entre 
si. Se for caso disso, os Estados-Membros 
devem ainda cooperar com países terceiros 
da mesma bacia marítima no respeitante à 
recolha de dados, se possível, no âmbito de 
uma instância regional instituída para 
esse efeito.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca orientados para a política
devem ser reforçados através de programas 
científicos, adotados ao nível nacional, de 
recolha de dados, de investigação e de 
inovação no domínio da pesca, em 

(37) Os conhecimentos científicos em 
matéria de pesca devem ser reforçados 
através de programas, adotados ao nível 
nacional, de recolha de dados, de 
investigação e de inovação no domínio da 
pesca, em coordenação com outros 



AD\905615PT.doc 17/39 PE489.430v02-00

PT

coordenação com outros Estados-
Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação da União.

Estados-Membros, bem como através dos 
instrumentos disponíveis no âmbito da 
investigação e da inovação e do reforço 
dos recursos humanos que prestam a 
assistência técnica e financeira na União.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A União deve promover, ao nível 
internacional, os objetivos da política 
comum das pescas. Para esse efeito, deve 
esforçar-se por melhorar a ação das 
organizações regionais e internacionais 
ligadas à conservação e gestão das 
unidades populacionais internacionais, 
promovendo a tomada de decisões com 
base em conhecimentos científicos e a 
melhoria do cumprimento, aumentando a 
transparência, reforçando a participação 
das partes interessadas e combatendo as 
atividades de pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada (INN). 

(38) A União deve promover, ao nível 
internacional, os objetivos da política 
comum das pescas. Para esse efeito, deve 
esforçar-se por melhorar a ação das 
organizações regionais e internacionais 
ligadas à conservação e gestão das 
unidades populacionais internacionais, 
promovendo a tomada de decisões com 
base em conhecimentos científicos e a 
melhoria do cumprimento, aumentando a 
transparência, garantindo a participação 
efetiva das partes interessadas e 
combatendo as atividades de pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada (INN). 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem ajudar a estabelecer um quadro de 

(39) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
garantir que as atividades de pesca da 
União em águas de países terceiros se 
baseiam nos melhores pareceres científicos 
disponíveis, por forma a assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos. Esses acordos, que 
proporcionam direitos de acesso em troca 
de uma contribuição financeira da União, 
devem ajudar a estabelecer um quadro de 



PE489.430v02-00 18/39 AD\905615PT.doc

PT

governação de elevada qualidade, a fim de 
assegurar, em particular, medidas 
eficientes em matéria de monitorização, 
vigilância e controlo.

governação de elevada qualidade, a fim de 
assegurar, em particular, medidas 
eficientes em matéria de monitorização, 
vigilância e controlo. As atividades de 
pesca dos navios da União não devem, no 
quadro destes acordos, conduzir à 
diminuição da atividade de pesca exercida 
pelos pescadores dos países com os quais 
são assinados estes acordos, nem ao 
empobrecimento destes últimos.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Importa que a União, sempre que 
celebre acordos de pesca sustentável com 
países terceiros que partilhem a mesma 
bacia marítima de uma região periférica, 
vele pela repartição equitativa dos 
recursos, favorecendo o desenvolvimento 
do setor da pesca nessas regiões.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Cabe garantir um quadro 
transparente a todas as consultas em 
matéria de pesca entre a União e os países 
terceiros seus vizinhos, a fim de proceder 
a intercâmbios e à repartição das 
possibilidades de pesca ou à autorização 
do acesso dos navios às respetivas águas.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor. É necessário que 
a organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura 
assegure condições idênticas para todos os 
produtos da pesca e da aquicultura 
comercializados na União, permita que os 
consumidores efetuem escolhas mais 
informadas, apoie um consumo 
responsável e melhore o conhecimento 
económico e a compreensão dos mercados 
da União ao longo da cadeia de 
abastecimento.

(47) É necessário reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da 
aquicultura da União e proceder a uma 
simplificação, a fim de contribuir para uma 
melhor gestão das atividades de produção e 
comercialização do setor, assegurando 
reciprocidade no comércio com países 
terceiros, de modo a garantir a igualdade 
de condições no mercado da União 
Europeia, não só em termos de 
sustentabilidade das pescarias, como 
também em termos de controlo sanitário. 
É necessário que a organização comum dos 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura assegure condições idênticas 
para todos os produtos da pesca e da 
aquicultura comercializados, 
independentemente de estes produtos 
serem originários da União ou de países 
terceiros, permita que os consumidores 
efetuem escolhas mais informadas, apoie 
um consumo responsável e melhore o 
conhecimento económico e a compreensão 
dos mercados da União ao longo da cadeia 
de abastecimento. Importa que as 
disposições da organização comum dos 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura subordinem as importações 
dos produtos da pesca e da aquicultura ao 
respeito das normas sociais e ambientais 
reconhecidas internacionalmente.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A organização comum dos mercados 
deve ser implementada em conformidade 
com os compromissos internacionais da 
União, em especial no respeitante às 
disposições da Organização Mundial do 

(48) O êxito da política comum das pescas 
requer um regime efetivo de controlo, 
inspeção e execução, que inclua a luta 
contra as atividades de pesca INN. Por 
conseguinte, para garantir o cumprimento 
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Comércio. O êxito da política comum das 
pescas requer um regime efetivo de 
controlo, inspeção e execução, que inclua a 
luta contra as atividades de pesca INN. Por 
conseguinte, para garantir o cumprimento 
das regras da política comum das pescas, é 
necessário estabelecer, ao nível da União, 
um regime de controlo, inspeção e 
execução.

das regras da política comum das pescas, é 
necessário estabelecer, ao nível da União, 
um regime de controlo, inspeção e 
execução.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

(54) É conveniente conferir à Comissão o 
poder de, por meio de atos delegados, criar 
dois novos conselhos consultivos e alterar 
as zonas de competência dos já existentes, 
em especial atendendo às especificidades 
do mar Negro e das regiões 
ultraperiféricas. Todas as bacias 
marítimas devem ser abrangidas por 
conselhos consultivos.

Alteração 30

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 
criam condições sustentáveis a longo prazo 
dos pontos de vista ambiental, económico e 
social e contribuem para a segurança, a 
proteção social, o emprego e a qualidade 
de vida dos pescadores e das comunidades 
de pescadores das diferentes regiões da 
União, a competitividade do setor da 
pesca e da aquicultura, bem como para a 
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segurança e a qualidade dos 
abastecimentos de produtos alimentares.

Alteração 31

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 visa assegurar que, até 2017, 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.

Alteração 32

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 enquanto princípio fundamental 
para garantir a sustentabilidade das 
pescarias e preservar a biodiversidade 
marinha de forma duradoura, de acordo 
com os recursos disponíveis e numa 
perspetiva de igualdade de oportunidades, 
bem como para assegurar que os impactos 
das atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser possível explorar as 
experiências profissionais adquiridas e as 
tradições das zonas de pesca para criar 
novas especializações, na perspetiva do 
desenvolvimento sustentável e da 
melhoria da qualidade de vida dessas 
zonas e da atração dos jovens para este 
domínio de atividade.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política comum das pescas 
preconiza uma abordagem regional para 
permitir aos Estados-Membros elaborar e 
executar planos de gestão.

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 pescas 
economicamente viável e competitivo;

b) Criar condições para atividades de pesca 
sustentáveis e eficientes dos pontos de 
vista social, económico e ambiental no 
âmbito de um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo, 
tendo em conta a necessidade de 
assegurar o futuro deste setor e 
garantindo condições para uma 
concorrência equilibrada no domínio do 
comércio dos produtos da pesca e da 
aquicultura com países terceiros;

Alteração 36
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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 e rendimentos dignos às populações 
que dependem das atividades de pesca, 
tendo em conta as dificuldades resultantes 
de limitações económicas, sociais e 
geográficas, como a insularidade e a 
ultraperiferia;

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Reconhecer a importância da pesca 
costeira e artesanal e da conquicultura 
para fixar as populações, gerar riqueza e 
reforçar um modelo de exploração 
sustentável.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local;

a) Definição clara das responsabilidades ao 
nível da União e aos níveis nacional, 
regional e local, a fim de assegurar uma 
gestão de proximidade descentralizada, 
que tenha em conta as particularidades de 
cada país, de cada zona de pesca, de cada 
frota e de cada recurso haliêutico, 
procurando sempre para tal uma 
governação vertical a vários níveis;

Alteração 39
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Proposta de regulamento
Parte I – artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Estabelecimento de medidas conformes 
aos melhores pareceres científicos 
disponíveis, prevendo, se for caso disso, 
uma progressividade, assim como a 
instauração de períodos transitórios;

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, em particular através de 
conselhos consultivos, em todas as fases 
desde a conceção das medidas até à sua 
execução e avaliação;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– «águas comunitárias»: as águas sob a 
soberania ou jurisdição dos Estados-
Membros, com exceção das águas 
adjacentes aos territórios constantes do 
anexo II do Tratado;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 42

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 5 – parágrafo 1 – travessão 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– «pesca costeira e artesanal»: a pesca 
praticada por navios de comprimento 
inferior a 15 metros ou cuja faina no mar 
tenha uma duração inferior a 24 horas;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os navios de pesca da União têm 
direitos de acesso iguais às águas e aos 
recursos em todas as águas da União, com 
exceção das referidas nos n.ºs 2 e 3, sob 
reserva das medidas adotadas ao abrigo da 
Parte III. 

1. Os navios de pesca da União têm 
direitos de acesso iguais às águas e aos 
recursos em todas as águas da União, com 
exceção das referidas nos n.ºs 2 e 3, sob 
reserva das medidas adotadas ao abrigo da 
Parte III, e das águas das regiões 
ultraperiféricas, tal como definidas no 
artigo 349.º do Tratado. 

Alteração 44

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base e na zona dos bancos de 
pesca e montes submarinos para além das 
100 milhas marítimas de todas as regiões 
ultraperiféricas da União, os Estados-
Membros em causa podem, de 1 de janeiro 
de 2013 a 31 de dezembro de 2022, 
restringir a pesca aos navios registados nos 
portos dessas regiões. A manutenção do 
acesso aos navios de pesca da União que 
possam provar que exercem 
tradicionalmente a pesca nessas águas fica 
condicionada à sustentabilidade dos 
recursos haliêuticos. Os Estados-Membros 
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número. informam a Comissão das restrições 
estabelecidas nos termos do presente
número.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Parte III – título II – 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. 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. 
Estes planos têm em consideração os 
aspetos socioeconómicos das medidas de 
conservação necessárias e preveem 
compensações para os pescadores e as 
economias locais, de forma a não afetar 
negativamente o desenvolvimento das 
regiões costeiras e marítimas.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os planos plurianuais baseiam-se nos 
melhores dados científicos disponíveis e 
aplicam de uma forma cientificamente 
válida a abordagem de precaução em caso 
de limitações dos dados disponíveis e dos 
métodos de avaliação, tomando em 
consideração todas as fontes quantificadas 
de incerteza.

Justificação

Os planos plurianuais devem basear-se exclusivamente no princípio de precaução, na 
ausência dos melhores dados científicos disponíveis.



AD\905615PT.doc 27/39 PE489.430v02-00

PT

Alteração 47

Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Aquando da elaboração e aplicação 
dos planos plurianuais, tem-se em conta a 
necessidade de efetuar gradualmente as 
adaptações pertinentes, evitando a 
imposição de prazos excessivamente 
curtos, salvo em caso de urgência, e a 
prévia elaboração de um estudo de 
impacto socioeconómico, que deve estar 
aberto aos contributos dos intervenientes 
afetados.

Alteração  48

Proposta de regulamento
Parte III – título II – 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, 
os planos plurianuais preveem medidas de 
precaução que asseguram um grau 
comparável de conservação das unidades 
populacionais em causa.

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

Alteração 49

Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Prazos precisos para alcançar as metas 
quantificáveis;

(d) Prazos precisos e realistas para 
alcançar as metas quantificáveis;

Alteração 50
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Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 11 – parágrafo 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 objetivos específicos para a 
parte do ciclo de vida em água doce das 
espécies anádromas e catádromas; medidas 
específicas para definir, para cada 
unidade populacional, a pesca sustentável 
das espécies anádromas;

Justificação

A pesca de espécies anádromas, sem distinção entre unidades populacionais, não é seletiva, 
pelo que importa especialmente limitar e adotar medidas que permitam à PCP garantir a 
vitalidade das diferentes unidades populacionais.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Medidas destinadas a mitigar as 
consequências sociais e económicas no 
seu âmbito de aplicação.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Mecanismos que permitam dar 
resposta a situações imprevistas;

Justificação

A gestão dos recursos biológicos de uma região pode evoluir de forma relativamente rápida, 
tanto em sentido positivo como negativo. A experiência confirma que as regiões têm planos 
plurianuais que, em consequência da rigidez das regras atualmente em vigor, não estão 
adaptados à situação dos recursos nem às possibilidades reais de exploração.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Parte III – título II – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Têm em conta as repercussões 
socioeconómicas da adoção dessas 
medidas.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo I – artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas de conservação adotadas em 
conformidade com os planos plurianuais

Medidas de conservação e medidas 
técnicas elaboradas a nível regional

Alteração 55

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo I – artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No âmbito de um plano plurianual 
estabelecido de acordo com os artigos 9.º, 
10.º e 11.º, os Estados-Membros, após 
consulta dos organismos regionais de 
gestão das pescas, são autorizados a 
elaborar, em estreita cooperação com os 
conselhos consultivos pertinentes,
medidas, conformes com esse plano 
plurianual, que especifiquem as medidas de 
conservação aplicáveis aos navios que 
arvoram o seu pavilhão, no respeitante a 
unidades populacionais nas águas da União 
para as quais lhes tenham sido atribuídas 
possibilidades de pesca. 

Alteração 56



PE489.430v02-00 30/39 AD\905615PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo I – artigo 17 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Têm em conta as propostas 
elaboradas pelos conselhos consultivos 
regionais.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Parte II – título III – capítulo I – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
de conservação relativas a pescarias 
abrangidas por um plano plurianual, tendo 
em conta as propostas dos conselhos 
consultivos regionais, se o Estado-
Membro autorizado a adotar medidas em 
conformidade com o artigo 17.º não as 
notificar à Comissão num prazo a fixar em 
cada plano plurianual.

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AD\905615PT.doc 31/39 PE489.430v02-00

PT

Alteração 59

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo I – artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas de conservação adotadas 
pela Comissão após consulta dos 
organismos regionais de gestão das pescas 
pertinentes visam garantir o cumprimento 
dos objetivos e metas fixados no plano 
plurianual. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros não compatíveis ou não 
adequadas ao cumprimento dos objetivos
deixam de produzir efeitos.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo II – artigo 21 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

No âmbito de um quadro de medidas 
técnicas estabelecido de acordo com o 
artigo 14.º, os Estados-Membros, após 
consulta dos organismos regionais de 
gestão das pescas, são 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:

Alteração 61

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo II – artigo 21 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Têm em conta as propostas 
apresentadas pelos conselhos consultivos 
regionais.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo II – 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, tendo em conta as 
propostas dos conselhos consultivos 
regionais, 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. 

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de especificar as medidas 
técnicas, tendo em conta as propostas dos 
conselhos consultivos regionais, se, com 
base numa avaliação efetuada de acordo 
com o artigo 23.º, se considerar que as 
medidas do Estado-Membro:
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Parte III – título III – capítulo II – artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas técnicas adotadas pela 
Comissão após consulta dos organismos 
regionais de gestão das pescas pertinentes 
visam garantir o cumprimento dos 
objetivos do quadro de medidas técnicas. 
Aquando da adoção do ato delegado pela 
Comissão, as medidas dos Estados-
Membros não compatíveis ou não 
adequadas ao cumprimento dos objetivos 
deixam de produzir efeitos.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Parte III – título IV – artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Medidas dos Estados-Membros aplicáveis 
na zona das doze milhas marítimas e na 
zona de 100 milhas marítimas em redor 
das regiões ultraperiféricas

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para reduzir ao mínimo os 
efeitos da pesca na conservação dos 
ecossistemas marinhos na zona das 12 
milhas marítimas calculadas a partir das 
suas linhas de base, desde que a União não 
tenha adotado medidas de conservação e de 

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas não discriminatórias em matéria 
de conservação e de gestão das unidades 
populacionais e para reduzir ao mínimo os 
efeitos da pesca na conservação dos 
ecossistemas marinhos na zona das 12 
milhas marítimas calculadas a partir das 
suas linhas de base e na zona de 100 
milhas marítimas em redor das regiões 
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gestão especificamente para a referida 
zona. As medidas adotadas pelos Estados-
Membros devem ser compatíveis com os 
objetivos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º 
e não ser menos estritas do que as previstas 
pela legislação da União em vigor.

ultraperiféricas no limite da respetiva 
zona económica exclusiva, desde que a 
União não tenha adotado medidas de 
conservação e de gestão especificamente 
para a referida zona. As medidas adotadas 
pelos Estados-Membros devem ser 
compatíveis com os objetivos estabelecidos 
nos artigos 2.º e 3.º e não ser menos estritas 
do que as previstas pela legislação da 
União em vigor.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Parte IV

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Justificação

A supressão das concessões de pesca transferíveis vem acompanha de um novo número no 
artigo 16º que deixa a cada Estado-Membro a escolha do método de repartição das 
possibilidades de pesca que lhe tenham sido atribuídas, em conformidade com o princípio de 
subsidiariedade. Isso permite aos Estados-Membros que o desejem estabelecer um sistema de 
concessões de pesca transferíveis.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Parte V – artigo 34 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 69
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Proposta de regulamento
Parte IV – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 71

Proposta de regulamento
Parte VII – título I – 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, assim como nos 
pareceres das regiões, dos conselhos 
consultivos e dos organismos regionais de 
gestão das pescas, a fim de assegurar a 
manutenção ou o restabelecimento dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável e de garantir a que as posições 
expressas pelas regiões, pelos conselhos 
consultivos e pelos organismos regionais 
de gestão das pescas sejam devidamente 
expressas e tidas em conta.
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Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável 
e garantir aos pescadores dos países 
terceiros abrangidos por estes acordos que 
a sua capacidade de pesca não seja objeto 
de reduções. 

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O conselho consultivo a criar para as 
regiões ultraperiféricas será constituído 
por três secções: a secção das Grandes 
Caraíbas, que compreenderá Guadalupe, 
Martinica e a Guiana; a secção do 
Oceano Índico do Sudoeste, que 
compreenderá a Reunião e Maiote, e, por 
último, a secção da Macaronésia, que 
compreenderá as Ilhas Canárias, os 
Açores e a Madeira.
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Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apresentar recomendações e 
sugestões à Comissão relativamente às 
posições a defender por esta última nas 
ORGP. 

Alteração 75

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, respondem, 
num período razoável, a qualquer 
recomendação, sugestão ou informação 
recebida nos termos do n.º 1, e têm em 
conta as recomendações dos conselhos 
consultivos regionais na tomada de 
decisões.

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que a Comissão preveja 
tomar novas medidas relativas a um 
conselho consultivo ou regulamentar uma 
bacia de pesca desse conselho, solicita 
previamente o seu parecer;
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Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os conselhos consultivos são compostos 
maioritariamente por organizações 
representantes dos operadores das pescas e 
incluem também organizações de defesa 
do ambiente e da biodiversidade, bem 
como outros grupos de interesses 
implicados na política comum das pescas e 
associações de defesa dos estuários e dos 
cursos de água naturais; os países 
terceiros ou as organizações que 
representam o setor das pescas do país 
terceiro da bacia marítima em causa 
podem ser admitidos como observadores.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 1 – linha 5

Texto da Comissão Alteração

Águas Ocidentais Sul Águas Ocidentais Sul, águas do Oceano 
Índico do Sudoeste, e águas das Antilhas-
Guiana

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 2 – linha 5

Texto da Comissão Alteração

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)

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 do Oceano 
Índico do Sudoeste e águas das Antilhas-
Guiana



AD\905615PT.doc 39/39 PE489.430v02-00

PT

PROCESSO

Título Política comum das pescas

Referências COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

PECH
13.9.2011

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

REGI
13.9.2011

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Younous Omarjee
4.1.2012

Relator(a) de parecer substituído(a) Elie Hoarau

Data de aprovação 18.9.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

38
3
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Ryszard Czarnecki, Francesco De 
Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, 
Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca 
Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona 
Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana 
Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, 
Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, 
Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Derek Vaughan


