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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:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
Citação 1-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

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

Or. fr

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, para assegurar 
que os pescadores têm um rendimento 
condigno, para a estabilidade dos 
mercados e para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o para o 
abastecimento dos consumidores a preços 
razoáveis. 

Or. fr
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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 impõe que a 
política comum das pescas e os fundos a 
ela associados possam ser adaptados e se 
adaptem às especificidades, aos 
condicionalismos, aos 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 com o objetivo da 
sustentabilidade, desde que o regulamento 
não seja adaptado a uma ou várias destas 
regiões. 

Or. fr

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Como tal, a criação 
de um comité consultivo para as regiões 
ultraperiféricas constituído por três 
subcomités (Águas Ocidentais Sul, Águas 
do Oceano Índico Sudoeste, Águas da 
bacia Antilhas-Guiana) poderia 
igualmente contribuir de forma positiva 
para estes objetivos nas águas 
internacionais onde a sobrepesca e a 
pesca ilegal são um problema global. 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, 
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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.

Or. fr

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.

Or. fr
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Alteração 6

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 
e dos alimentos para animais. 

(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 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais. 

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os navios de pesca da União devem 
beneficiar de igualdade de acesso às 
águas e aos recursos da União, no 
respeito das regras da PCP.

Suprimido

Or. fr

Alteração 8

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 
medida em que restringem o esforço de 
pesca nas partes mais sensíveis das águas 
da União. Preservaram igualmente as 

Suprimido
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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.

Or. fr

Alteração 9

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 dos Açores, da Madeira 
e das ilhas Canárias, alargando esta 
proteção à Guadalupe, à Guiana, à 
Martinica, à Maiote e à Reunião, 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, e as atividades de pesca 
nas águas da Guadalupe, da Guiana, da 
Martinica, da Maiote e da Reunião devem 
continuar a ser rigorosamente limitadas 
aos navios de pesca registados nesses 
portos, exceto se existirem acordos que 
estabeleçam o contrário e que tenham 
sido formalmente validados pelas 
autoridades locais competentes.

Or. fr
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Alteração 10

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
o mais 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 
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, ou, 
não sendo possível desembarcar, de 
contar rigorosamente, antes da devolução 
ao mar, 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. fr

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas temporárias se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 
requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho. 

(25) A Comissão deve poder adotar 
medidas de emergência aplicáveis de 
forma temporária se das atividades de 
pesca resultar uma ameaça grave, que 
requeira uma ação imediata, para a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos ou para o ecossistema marinho. 

Or. fr
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Alteração 12

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. 

Suprimido

Or. fr
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Alteração 13

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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 14

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.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 15

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). 

Or. fr

Alteração 16

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

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

Or. fr

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Os acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem 
incluir uma cláusula suspensiva 
suscetível de ser acionada quando os 
pescadores destes países terceiros 
contestam estes acordos atendendo ao 
facto de as atividades de pesca exercidas 
pelos navios europeus afetarem 
negativamente os recursos, contribuírem 
para a diminuição da atividade de pesca 
dos pescadores desses países, ou 
contribuírem para o empobrecimento dos 
pescadores desses países.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-B) Gradualmente até 2020, a maior 
parte das capturas realizadas no quadro 
dos acordos de pesca sustentável 
celebrados com países terceiros devem ser 
desembarcadas nos portos dos países 
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signatários do dito acordo, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
genuíno e sustentável destes países em 
matéria de instalação costeira e de 
comercialização dos produtos da pesca.

Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A política comum das pescas deve 
contribuir para a Estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e promover a 
realização dos objetivos nela 
estabelecidos. 

Suprimido

Or. fr

Alteração 20

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 
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 

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

Or. fr

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a participação dos 
operadores em causa no regime de 
controlo, inspeção e execução da União, 
os Estados-Membros devem poder exigir 
que os titulares de uma licença de pesca 
para navios da União de comprimento de 
fora a fora igual ou superior a 12 metros 
e que arvoram o seu pavilhão contribuam 
proporcionalmente para os custos desse 
regime. 

Suprimido

Or. fr

Alteração 22

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 
um novo conselho consultivo e alterar as 
zonas de competência dos já existentes, em 
especial atendendo às especificidades do 
mar Negro. No entanto, todas as bacias 
marítimas devem ser abrangidas por 
conselhos consultivos e deve ser 
interposto um recurso perante o Tribunal 
de Justiça da União Europeia pelas 
regiões que se encontram lesadas, para 
obrigar a Comissão a criar conselhos 
consultivos para as regiões que não estão 
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abrangidas e que, por isso, são 
discriminadas.

Or. fr

Alteração 23

Proposta de regulamento
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 a 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 a restabelecer e 
manter as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

Or. fr

Alteração 24

Proposta de regulamento
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 para assegurar que os impactos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho são limitados, com vista a 
preservar de forma sustentável a 
biodiversidade marinha e a viabilidade 
ecológica das águas.

Or. fr
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – 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) Eliminar tanto quanto possível as 
capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais e, gradualmente, 
assegurar que todas as capturas dessas 
unidades populacionais são desembarcadas 
ou, na impossibilidade de desembarcar, 
obrigar a identificação e a contabilização 
rigorosas das capturas indesejadas antes 
da devolução ao mar;

Or. fr

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – 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 
eficientes no âmbito de um setor das pescas 
economicamente viável e competitivo; 
tudo isto tendo em consideração que os 
sistemas sociais não se encontram 
harmonizados a nível europeu;

Or. fr

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida adequado às populações que 

d) Contribuir para assegurar um nível de 
vida e rendimentos condignos às 
populações que dependem das atividades 
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dependem das atividades de pesca; de pesca;

Or. fr

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – 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; procurando sempre para 
tal uma governação a vários níveis 
vertical;

Or. fr

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– «rendimento máximo sustentável»: a 
quantidade máxima de capturas que pode 
ser extraída de uma unidade populacional 
durante um período indeterminado;

– «rendimento máximo sustentável»: a 
maior quantidade de biomassa que é 
possível extrair em média e a longo prazo
de uma unidade populacional nas 
condições ambientais existentes sem 
afetar o processo de reprodução e o 
desenvolvimento do recurso;

Or. fr
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Alteração 30

Proposta de regulamento
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. 

Or. fr

Alteração 31

Proposta de regulamento
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 
número. 

3. Nas águas situadas na zona das 100 
milhas marítimas medidas a partir das 
linhas de base dos Açores, da Madeira, das 
ilhas Canárias, da Guadalupe, da Guiana, 
da Martinica, da Maiote e da Reunião, 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 e que podem 
provar que exercem a pesca 
tradicionalmente e de forma continuada 
há mais de 50 anos nessas águas, e desde 
que não excedam o esforço tradicional de 
pesca. Os Estados-Membros informam a 
Comissão das restrições estabelecidas nos 
termos do presente número. 

Or. fr
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º1

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.

Or. fr

Alteração 33

Proposta de regulamento
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. 

1. Os planos plurianuais preveem as 
adaptações da taxa de mortalidade por 
pesca necessárias para contribuir para o 
restabelecimento e a manutenção de todas 
as unidades populacionais acima de níveis 
que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2017. 

Or. fr
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – proémio

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 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 rigorosamente identificadas, 
registadas e contabilizadas antes da 
devolução ao mar, e exceto se forem 
utilizadas como isco vivo, em 
conformidade com o seguinte calendário:

Or. fr

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 36

Proposta de regulamento
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. 

Suprimido

Or. fr

Alteração 37

Proposta de regulamento
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 
consultarem organismos regionais 
dedicados à gestão das pescas, são
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. 

Or. fr

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas de conservação adotadas 3. As medidas de conservação adotadas 
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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.

pela Comissão após consulta dos 
organismos regionais em causa dedicados 
à gestão das pescas 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 incompatíveis com 
ou inadequadas para o cumprimento dos 
objetivos deixam de produzir efeitos.

Or. fr

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 21 – proémio

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:

Or. fr

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cumprem eficazmente os objetivos das 
medidas adotadas em conformidade com o 

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

Or. fr

Alteração 41

Proposta de regulamento
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. fr

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 43

Proposta de regulamento
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 em causa dedicados à gestão 
das pescas visam garantir o cumprimento 
dos objetivos do quadro de medidas 
técnicas. Aquando da adoção do ato 
delegado pela Comissão, as medidas dos 
Estados-Membros incompatíveis com ou 
inadequadas para o cumprimento dos 
objetivos deixam de produzir efeitos.

Or. fr

Alteração 44

Proposta de regulamento
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 
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. 

4. As concessões de pesca são agrupadas 
com vista à sua gestão coletiva por pessoas 
singulares ou coletivas ou por organizações 
de produtores reconhecidas, ou por 
organismos regionais de gestão das 
pescas. 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. fr
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Alteração 45

Proposta de regulamento
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 geridas
por zona marítima 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.

Or. fr

Alteração 46

Proposta de regulamento
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. Dentro de um Estado-Membro, as 
concessões de pesca transferíveis podem 
ser transferidas, na totalidade ou em parte, 
entre titulares elegíveis dessas concessões 
através dos organismos regionais de 
gestão das pescas ou nas organizações de 
produtores. Estas transferências não 
podem, em caso algum, ser objeto de uma 
troca de natureza comercial.

Or. fr



PA\901563PT.doc 27/33 PE489.430v01-00

PT

Alteração 47

Proposta de regulamento
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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
regulamentar a transferência de 
concessões de pesca transferíveis, 
estabelecendo condições para a sua 
transferência com base em critérios 
transparentes e objetivos. 

Suprimido

Or. fr

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Locação de possibilidades de pesca 

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

Or. fr

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 51

Proposta de regulamento
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 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.

Or. fr
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A União participa nas atividades de 
organizações internacionais ligadas às 
pescas, incluindo as organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), no respeito 
das obrigações internacionais e dos 
objetivos estratégicos e em conformidade 
com os objetivos estabelecidos nos artigos 
2.º e 3.º. A União delega às instâncias 
regionais competentes ou aos conselhos 
consultivos das regiões referidas no artigo 
349.º do Tratado a participação nas 
ORGP que lhes dizem respeito.

Or. fr

Alteração 53

Proposta de regulamento
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 a que as posições expressas 
pelas regiões, pelos conselhos consultivos 
e os organismos regionais de gestão das 
pescas sejam tidas em consideração.

Or. fr
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Alteração 54

Proposta de regulamento
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.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. 

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 sofre 
reduções. 

Or. fr

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os acordos da União preveem uma 
obrigação de desembarcar todas ou a 
maior parte das capturas realizadas nas 
águas dos países terceiros signatários nos 
portos desses países terceiros com o 
objetivo de contribuir ativamente para o 
seu desenvolvimento e para o 
desenvolvimento da sua indústria das 
pescas. 
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Or. fr

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) assegurar a criação de guardas 
costeiras por parte do país terceiro, 
capazes de assumir a proteção das águas e 
o controlo das capturas realizadas pelos 
barcos da União que pescam nas suas 
águas territoriais. 

Or. fr

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 55.º, no que diz respeito às 
alterações do anexo acima referido para 
alterar as zonas de competência, criar 
novas zonas de competência para os 
conselhos consultivos ou criar novos 
conselhos consultivos. No entanto, se uma 
bacia marítima específica não estiver 
abrangida por nenhum conselho 
consultivo, o Tribunal de Justiça da 
União Europeia, uma vez solicitada a sua 
intervenção por um Estado-Membro, uma 
região, ou um organismo regional de 
gestão das pescas, obriga a Comissão a 
criar esse conselho consultivo em falta 

Or. fr
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Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apresentar recomendações e 
sugestões à Comissão relativamente às 
posições defendidas por esta última nas 
ORGP; 

Or. fr

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 60

Proposta de regulamento
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. Os países terceiros ou as 
organizações que representam o setor das 
pescas do país terceiro da bacia marítima 
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em causa podem ser aceites na qualidade 
de observadores.

Or. fr

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 1 – linha 5

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 62

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 Sudoeste e águas das 
Antilhas-Guiana

Or. fr


