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Alteração 42
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 
2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) n.º 
2347/2002 e (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho e que revoga o Regulamento
(CE) n.º 1434/98 no que diz respeito à 
obrigação de desembarque

Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 
2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) n.º 
2347/2002, (CE) n.º 1224/2009 e (CE) n.º 
1380/2013 do Conselho e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1434/98 no que diz 
respeito à obrigação de desembarque

Or. en

Justificação

Segundo a Comissão, não é possível, juridicamente, incluir medidas técnicas, 
independentemente do seu tipo, nos planos regionais relativos às devoluções. O facto de não 
se poder incluir medidas como, por exemplo, alterações da malhagem ou proibições 
espaciais temporárias para proteger os juvenis comprometerá a execução efetiva da 
obrigação de desembarque. A presente alteração procura acometer esta situação incluindo 
modificações ao Regulamento (CE) n.º 1380/2013 do Conselho.

Alteração 43
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 850/98, (CE) 
n.º 2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) 
n.º 2347/2002 e (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1434/98 no que diz respeito à 

Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 850/98, (CE) 
n.º 2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) 
n.º 2347/2002, (CE) n.º 1224/2009 e (CE) 
n.º 1380/2013 do Conselho e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1434/98 no que diz 
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obrigação de desembarque respeito à obrigação de desembarque

Or. en

Alteração 44
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Um dos principais objetivos do
Regulamento (UE) n.º [xxxx] consiste na
eliminação progressiva das devoluções em 
todas as pescarias da UE através da 
introdução de uma obrigação de 
desembarque das capturas de espécies 
sujeitas a limites das capturas e das 
espécies sujeitas a tamanhos mínimos no 
Mediterrâneo. A fim de tornar esta 
obrigação de desembarque operacional, é 
necessário suprimir ou alterar determinadas 
disposições dos regulamentos vigentes em 
matéria de medidas técnicas e de controlo 
que são contrárias à obrigação de 
desembarque e obrigam os pescadores a 
devolver pescado ao mar.

(1) O Regulamento (UE) n.º [xxxx] tem 
como um dos seus principais objetivos a
eliminação progressiva das devoluções em 
todas as pescarias da União através da 
introdução de uma obrigação de 
desembarque das capturas de espécies 
sujeitas a limites das capturas e das 
espécies sujeitas a tamanhos mínimos no 
Mediterrâneo. A fim de tornar esta 
obrigação de desembarque operacional, é 
necessário suprimir ou alterar determinadas 
disposições dos regulamentos vigentes em 
matéria de medidas técnicas e de controlo 
que são contrárias à obrigação de 
desembarque e obrigam os pescadores a 
devolver pescado ao mar.

Or. fr

Alteração 45
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2013, relativo à 
política comum das pescas, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) 
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n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os 
Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e (CE)
n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 
2004/585/CE do Conselho devem ser 
alterados.

Or. en

Justificação

O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 não prevê disposições para a inclusão de medidas 
técnicas de conservação no âmbito da execução dos planos regionais relativos às devoluções, 
pelo que deve ser alterado em conformidade.

Alteração 46
Ian Hudghton

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O facto de a eliminação das 
devoluções estar a ser implementada 
progressivamente significa que a 
modificação necessária de determinadas 
disposições dos regulamentos em vigor 
relativos às medidas técnicas e às medidas 
de controlo pode, igualmente, ser feita de 
forma progressiva e que, de facto, os 
princípios gerais de bem legislar 
demonstram que, se se avançar 
progressivamente, a probabilidade de os 
textos legislativos serem redigidos de 
forma adequada é maior.

Or. en

Alteração 47
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de ser possível integrar 
medidas técnicas de conservação aquando 
da implementação dos planos regionais 
relativos às devoluções, há que alterar o 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, relativo à política 
comum das pescas, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho e que revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e 
(CE) n.º 639/2004 do Conselho e a 
Decisão (CE) n.º 2004/585 do Conselho.

Or. en

Alteração 48
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Aguarda-se um novo quadro de 
medidas técnicas na pendência da reforma 
da política comum das pescas (PCP). Dada
a forte probabilidade de o novo quadro não 
estar em vigor no início de 2015, data em 
que será pela primeira vez introduzida a 
obrigação de desembarque, é necessário
alterar ou suprimir determinados elementos 
dos regulamentos atuais em matéria de 
medidas técnicas a fim de eliminar a 
incompatibilidade entre estes e a obrigação 
de desembarque.

(2) Aguarda-se um novo quadro de 
medidas técnicas, embora a reforma da 
política comum das pescas (PCP) já tenha 
sido adotada há algum tempo. É de 
lamentar a forte probabilidade de o novo 
quadro não estar em vigor no início de 
2015, data em que será pela primeira vez 
introduzida a obrigação de desembarque; 
esta situação implica a necessidade de
alterar ou suprimir determinados elementos 
dos regulamentos atuais em matéria de 
medidas técnicas a fim de eliminar a 
incompatibilidade entre estes e a obrigação 
de desembarque.

Or. fr
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Alteração 49
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É necessário tornar clara a 
formulação atual do artigo 15.º, n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, no que 
se refere à possibilidade de integrar 
medidas técnicas estritamente ligadas à 
aplicação da obrigação de desembarque 
nos planos de devoluções, de modo a 
permitir o aumento da seletividade e a 
maior redução possível das capturas 
involuntárias de organismos marinhos.

Or. fr

Alteração 50
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em especial, para garantir a aplicação 
da obrigação de desembarque, há que 
alterar o Regulamento (CE) n.º 850/98 do 
Conselho relativo à conservação dos 
recursos da pesca através de determinadas 
medidas técnicas de proteção dos juvenis 
de organismos marinhos, exigindo que 
todas as capturas involuntárias de 
organismos marinhos sujeitos à obrigação 
de desembarque que excedam o autorizado 
pelas regras de composição das capturas 
sejam desembarcadas e imputadas a 
quotas, substituindo os tamanhos mínimos 
de desembarque dos organismos marinhos 
sujeitos à mesma obrigação por tamanhos 
mínimos de referência de conservação e 
exigindo que todas as capturas 

(3) Em especial, para garantir a aplicação 
da obrigação de desembarque, há que 
alterar o Regulamento (CE) n.º 850/98 do 
Conselho relativo à conservação dos 
recursos da pesca através de determinadas 
medidas técnicas de proteção dos juvenis 
de organismos marinhos, exigindo que 
todas as capturas involuntárias de 
organismos marinhos sujeitos à obrigação 
de desembarque que excedam o autorizado 
pelas regras de composição das capturas 
sejam desembarcadas e que as que atinjam 
o tamanho mínimo de referência de 
conservação sejam imputadas a quotas, 
substituindo os tamanhos mínimos de 
desembarque dos organismos marinhos 
sujeitos à mesma obrigação por tamanhos 
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involuntárias de organismos marinhos 
acima dos limites previstos pelas 
disposições em matéria de capturas 
acessórias aplicáveis em zonas e períodos 
específicos e com determinadas artes sejam 
desembarcadas e imputadas a quotas.

mínimos de referência de conservação e 
exigindo que todas as capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
acima dos limites previstos pelas 
disposições em matéria de capturas 
acessórias aplicáveis em zonas e períodos 
específicos e com determinadas artes sejam 
desembarcadas e que as que atinjam o 
tamanho mínimo de referência de 
conservação sejam imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Além disso, a fim de garantir a 
segurança jurídica, há que alterar as 
disposições relativas a uma zona de 
proibição de pesca para a proteção de 
juvenis de arinca na divisão CIEM VIb.

Suprimido

Or. en

Alteração 52
Renata Briano

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Além disso, a fim de garantir a 
segurança jurídica, há que alterar as 
disposições relativas a uma zona de 
proibição de pesca para a proteção de 
juvenis de arinca na divisão CIEM VIb.

Suprimido

Or. it

Alteração 53
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Além disso, a fim de garantir a 
segurança jurídica, há que alterar as 
disposições relativas a uma zona de 
proibição de pesca para a proteção de 
juvenis de arinca na divisão CIEM VIb.

(4) Além disso, a fim de autorizar a pesca 
do leque na zona VIa com a malhagem 
adequada e de garantir a segurança 
jurídica, há que alterar as disposições 
relativas a uma zona de proibição de pesca 
para a proteção de juvenis de arinca na 
divisão CIEM VIb.

Or. en

Justificação

A pesca do leque é proibida numa parte da zona VIa, a menos que seja utilizada uma 
malhagem de saco de 120 mm em virtude do plano de recuperação do bacalhau. Não é 
possível pescar o leque utilizando esta malhagem. A malhagem adequada deve ter 80 mm.

Alteração 54
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Além disso, a fim de garantir a (4) Além disso, a fim de permitir a pesca 
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segurança jurídica, há que alterar as 
disposições relativas a uma zona de 
proibição de pesca para a proteção de 
juvenis de arinca na divisão CIEM VIb.

do leque na zona VIa com a malhagem 
adequada e de garantir a segurança 
jurídica, devem ser alteradas as 
disposições relativas a uma zona de 
proibição de pesca para a proteção de 
juvenis de arinca na divisão CIEM VIb.

Or. en

Alteração 55
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para garantir a aplicação da obrigação 
de desembarque, há que alterar o 
Regulamento (CE) n.º 2187/2005 do 
Conselho relativo à conservação dos 
recursos haliêuticos no mar Báltico, nos 
seus estreitos (Belts) e no Øresund através 
da aplicação de medidas técnicas, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1434/98 e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 88/98, 
exigindo que todas as capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque no 
mar Báltico que excedam o autorizado 
pelas regras de composição das capturas 
sejam desembarcadas e imputadas a 
quotas, substituindo os tamanhos mínimos 
de desembarque dos organismos marinhos
sujeitos à mesma obrigação por tamanhos 
de referência de conservação e proibindo a 
captura de salmão e truta-marisca em zonas 
e períodos específicos, exceto se forem 
capturados com armações.

(5) Para garantir a aplicação da obrigação 
de desembarque, há que alterar o 
Regulamento (CE) n.º 2187/2005 do 
Conselho relativo à conservação dos 
recursos haliêuticos no mar Báltico, nos 
seus estreitos (Belts) e no Øresund através 
da aplicação de medidas técnicas, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1434/98 e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 88/98, 
exigindo que todas as capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque no 
mar Báltico que excedam o autorizado 
pelas regras de composição das capturas 
sejam desembarcadas e que as que 
excedem os tamanhos mínimos de 
referência de conservação sejam 
imputadas a quotas, substituindo os 
tamanhos mínimos de desembarque dos 
organismos marinhos sujeitos à mesma 
obrigação por tamanhos de referência de 
conservação e proibindo a captura de 
salmão e truta-marisca em zonas e períodos 
específicos, exceto se forem capturados 
com armações.

Or. fr
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Alteração 56
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para garantir a aplicação da 
obrigação de desembarque, há que alterar 
o Regulamento (CE) n.º 254/2002 do 
Conselho que estabelece medidas 
aplicáveis em 2002 à recuperação da 
unidade populacional de bacalhau no mar 
da Irlanda (divisão CIEM VIIa), exigindo 
que, na pesca de leque com redes de 
arrasto, todas as capturas involuntárias 
de organismos marinhos sujeitos à 
obrigação de desembarque que excedam 
as percentagens de capturas acessórias 
autorizadas sejam desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Este considerando não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 57
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para garantir a aplicação da 
obrigação de desembarque, há que alterar 
o Regulamento (CE) n.º 2347/2002 do 
Conselho que estabelece os requisitos 
específicos em matéria de acesso à pesca 
de unidades populacionais de 
profundidade e as condições associadas, 
exigindo que todas as capturas de espécies 

Suprimido
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de profundidade sejam desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Este considerando não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para garantir a aplicação da 
obrigação de desembarque, há que alterar 
o Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de 
assegurar o cumprimento das regras da 
Política Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) n.º 
1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) e n.º 1966/2006, a fim de assegurar a 
monitorização da obrigação de 
desembarque. Para esse efeito, é 
necessário subordinar a autorizações de 
pesca as pescarias sujeitas a uma 
obrigação de desembarque; registar os 
dados de captura de todas as espécies, 
independentemente de um limiar de peso; 
registar separadamente os dados relativos 
a capturas de tamanho inferior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação; dada a dificuldade de 
quantificar com precisão as capturas 

Suprimido



AM\1037605PT.doc 13/148 PE541.294v01-00

PT

pouco avultadas a bordo de um navio de 
pesca, aumentar a margem de tolerância 
para as estimativas das capturas pouco 
avultadas nos diários de bordo e nas 
declarações de transbordo; estabelecer 
regras em matéria de monitorização 
eletrónica à distância (remote electronic 
monitoring - REM) para o registo de 
dados a fim de monitorizar no mar a 
obrigação de desembarque; estabelecer 
regras sobre uma estiva separada das 
capturas e o controlo da comercialização 
das capturas abaixo dos tamanhos 
mínimos de referência de conservação e 
definir as condições em que os 
observadores de controlo podem ser 
destacados para fins de monitorização.

Or. en

Alteração 59
Renata Briano

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para garantir a aplicação da obrigação 
de desembarque, há que alterar o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de assegurar 
o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) 
n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) 
n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) 
n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) 
n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) 
n.º 1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) e n.º 1966/2006, a fim de assegurar a 
monitorização da obrigação de 
desembarque. Para esse efeito, é 

(10) Para garantir a aplicação da obrigação 
de desembarque, há que alterar o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de assegurar 
o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) 
n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) 
n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) 
n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) 
n.º  509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) 
n.º 1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) e n.º 1966/2006, a fim de assegurar a 
monitorização da obrigação de 
desembarque. É necessário registar as 
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necessário subordinar a autorizações de 
pesca as pescarias sujeitas a uma 
obrigação de desembarque; registar os 
dados de captura de todas as espécies, 
independentemente de um limiar de peso; 
registar separadamente os dados relativos a 
capturas de tamanho inferior aos tamanhos 
mínimos de referência de conservação; 
dada a dificuldade de quantificar com 
precisão as capturas pouco avultadas a 
bordo de um navio de pesca, aumentar a 
margem de tolerância para as estimativas 
das capturas pouco avultadas nos diários de 
bordo e nas declarações de transbordo; 
estabelecer regras em matéria de 
monitorização eletrónica à distância 
(remote electronic monitoring - REM) 
para o registo de dados a fim de 
monitorizar no mar a obrigação de 
desembarque; estabelecer regras sobre uma 
estiva separada das capturas e o controlo da 
comercialização das capturas abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação e definir as condições em que 
os observadores de controlo podem ser 
destacados para fins de monitorização. 

capturas de todas as espécies a partir do 
limiar de 50 kg de peso; é oportuno 
registar separadamente os dados relativos a 
capturas de tamanho inferior aos tamanhos 
mínimos de referência de conservação; 
dada a dificuldade de quantificar com 
precisão as capturas pouco avultadas a 
bordo de um navio de pesca, aumentar a 
margem de tolerância para as estimativas 
das capturas pouco avultadas nos diários de 
bordo e nas declarações de transbordo; é 
oportuno respeitar as prerrogativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
vigilância e controlo a fim de monitorizar 
no mar a obrigação de desembarque; 
estabelecer regras sobre uma estiva 
separada das capturas e o controlo da 
comercialização das capturas abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação e definir as condições em que 
os observadores de controlo podem ser 
destacados para fins de monitorização.

Or. it

Alteração 60
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para garantir a aplicação da obrigação 
de desembarque, há que alterar o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de assegurar 
o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) 
n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) 

(10) Para garantir a aplicação da obrigação 
de desembarque, há que alterar o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de assegurar 
o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) 
n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) 
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n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) 
n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) 
n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) 
n.º 1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) e n.º 1966/2006, a fim de assegurar a 
monitorização da obrigação de 
desembarque. Para esse efeito, é 
necessário subordinar a autorizações de 
pesca as pescarias sujeitas a uma 
obrigação de desembarque; registar os 
dados de captura de todas as espécies, 
independentemente de um limiar de peso; 
registar separadamente os dados relativos a 
capturas de tamanho inferior aos tamanhos 
mínimos de referência de conservação; 
dada a dificuldade de quantificar com 
precisão as capturas pouco avultadas a 
bordo de um navio de pesca, aumentar a 
margem de tolerância para as estimativas 
das capturas pouco avultadas nos diários de 
bordo e nas declarações de transbordo; 
estabelecer regras em matéria de 
monitorização eletrónica à distância 
(remote electronic monitoring - REM) para 
o registo de dados a fim de monitorizar no 
mar a obrigação de desembarque; 
estabelecer regras sobre uma estiva 
separada das capturas e o controlo da 
comercialização das capturas abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação e definir as condições em que 
os observadores de controlo podem ser 
destacados para fins de monitorização. 

n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) 
n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) 
n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) 
n.º 1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) e n.º 1966/2006, a fim de assegurar a 
monitorização da obrigação de 
desembarque. É necessário registar os 
dados de captura de todas as espécies a 
partir do limiar de 50 kg de peso vivo; 
registar separadamente os dados relativos a 
capturas de tamanho inferior aos tamanhos 
mínimos de referência de conservação; 
dada a dificuldade de quantificar com 
precisão as capturas pouco avultadas a 
bordo de um navio de pesca, aumentar a 
margem de tolerância para as estimativas 
das capturas pouco avultadas nos diários de 
bordo e nas declarações de transbordo; 
estabelecer regras em matéria de 
monitorização eletrónica à distância 
(remote electronic monitoring - REM) para 
o registo de dados a fim de monitorizar no 
mar a obrigação de desembarque; 
estabelecer regras sobre uma estiva 
separada das capturas e o controlo da 
comercialização das capturas abaixo dos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação e definir as condições em que 
os observadores de controlo podem ser 
destacados para fins de monitorização.

Or. fr

Justificação

Atendendo ao volume global pescado, o limiar de 50 kg permite não ter em conta as capturas 
ínfimas sem valor científico e que, no entanto, implicariam uma carga de trabalho 
suplementar considerável para os pescadores.
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Alteração 61
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É absolutamente necessário que os 
meios de controlo técnicos e humanos 
sejam compatíveis com o direito do 
trabalho, o direito à imagem e o direito à 
proteção da vida privada dos 
trabalhadores marítimos.

Or. fr

Alteração 62
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que as devoluções 
constituem desperdícios consideráveis e
comprometem a exploração sustentável dos 
recursos biológicos marinhos e os 
ecossistemas marinhos, e dado que a 
observância da obrigação de desembarque 
pelos operadores é essencial para que surta 
os efeitos esperados, o incumprimento da 
obrigação de desembarque deve ser 
considerado uma infração grave. A 
introdução da obrigação de desembarque, 
aliada a uma certa flexibilidade interanual 
das quotas, requer o ajustamento das regras 
em matéria de dedução das quotas e do 
esforço.

(11) Uma vez que a obrigação de 
devolução imposta pela legislação atual 
representa um desperdício considerável e 
que as capturas involuntárias
comprometem a exploração sustentável dos 
recursos biológicos marinhos e os 
ecossistemas marinhos, e dado que a 
observância da obrigação de desembarque 
pelos operadores é essencial para que surta 
os efeitos esperados, o incumprimento da 
obrigação de desembarque deve ser 
considerado uma infração simples quando 
o presente regulamento entrar em vigor e 
uma infração grave dois anos após essa 
data. A introdução da obrigação de 
desembarque, aliada a uma certa 
flexibilidade interanual das quotas, requer 
o ajustamento das regras em matéria de 
dedução das quotas e do esforço.

Or. fr
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Justificação

Convém dar tempo aos profissionais para se adaptarem e prever que estes podem cometer 
involuntariamente erros durante o período de dois anos.

Alteração 63
Renata Briano

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que as devoluções 
constituem desperdícios consideráveis e 
comprometem a exploração sustentável dos 
recursos biológicos marinhos e os 
ecossistemas marinhos, e dado que a 
observância da obrigação de desembarque 
pelos operadores é essencial para que surta 
os efeitos esperados, o incumprimento da 
obrigação de desembarque deve ser 
considerado uma infração grave. A 
introdução da obrigação de desembarque, 
aliada a uma certa flexibilidade interanual 
das quotas, requer o ajustamento das regras 
em matéria de dedução das quotas e do 
esforço.

(11) Uma vez que as devoluções 
constituem desperdícios consideráveis e 
comprometem a exploração sustentável dos 
recursos biológicos marinhos e os 
ecossistemas marinhos, e dado que a 
observância da obrigação de desembarque 
pelos operadores é essencial para que surta 
os efeitos esperados, o incumprimento da 
obrigação de desembarque deve ser 
considerado uma infração grave. Contudo, 
atendendo às importantes alterações para 
os pescadores, convém prever um período 
de adaptação de dois anos antes de 
considerar que as violações à obrigação 
de desembarque são infrações graves. A 
introdução da obrigação de desembarque, 
aliada a uma certa flexibilidade interanual 
das quotas, requer o ajustamento das regras 
em matéria de dedução das quotas e do 
esforço.

Or. it

Alteração 64
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Por conseguinte, os Regulamentos 
(CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2187/2005, (CE) 
n.º 1967/2006, (CE) n.º 1098/2007, (CE) 
n.º 254/2002, (CE) n.º 2347/2002 e (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho devem ser 
alterados em conformidade.

(12) Por conseguinte, os Regulamentos 
(CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2187/2005, (CE) 
n.º 1967/2006, (CE) n.º 1098/2007 e (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho devem ser 
alterados em conformidade.

Or. fr

Justificação

Não é necessário alterar dois regulamentos que não dizem respeito às espécies que deverão 
ser desembarcadas em 1 de janeiro de 2015.

Alteração 65
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Capítulo -1 – artigo -1 (novo)
Regulamento (UE) n.º 1380/2013
Artigo 15 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

Capítulo -1

Regulamento de base

Artigo -1.º

Alteração do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013

O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 é 
alterado do seguinte modo:

No artigo 15.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:

6. Se não for adotado nenhum plano 
plurianual, ou nenhum plano de gestão nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006, para a pescaria em questão, 
a Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, atos delegados nos termos do 

«6. Se não for adotado nenhum plano 
plurianual, ou nenhum plano de gestão nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006, para a pescaria em questão, 
a Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, atos delegados nos termos do 
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artigo 46.º do presente regulamento, que 
estabeleçam a título temporário e pelo 
prazo máximo de três anos, um plano 
específico de devoluções que contenha as 
especificações referidas no n.º 5, alíneas a) 
a e) do presente artigo. Os Estados-
Membros podem cooperar, nos termos do 
artigo 18.º do presente regulamento, na 
elaboração desse plano, tendo em vista a 
adoção desses atos pela Comissão, ou a 
apresentação de uma proposta da Comissão 
no âmbito do processo legislativo 
ordinário.

artigo 46.º do presente regulamento, que 
estabeleçam a título temporário e pelo 
prazo máximo de três anos, um plano 
específico de devoluções que contenha as 
especificações referidas no n.º 5, alíneas a) 
a e) do presente artigo e, se necessário, as 
medidas técnicas descritas no artigo 7.º, 
n.º 2, alíneas a) a e), do presente 
regulamento, na condição de estas 
medidas permitirem melhorar a 
seletividade e evitar e reduzir, tanto 
quanto possível, as capturas 
involuntárias. Os Estados-Membros 
podem cooperar, nos termos do artigo 18.º 
do presente regulamento, na elaboração 
desse plano, tendo em vista a adoção 
desses atos pela Comissão, ou a 
apresentação de uma proposta da Comissão 
no âmbito do processo legislativo 
ordinário.

Or. fr

Justificação

É necessário esclarecer junto dos serviços jurídicos da Comissão, do Conselho e do 
Parlamento se as medidas técnicas ligadas à estrita aplicação da obrigação de desembarque 
podem ser integradas nos planos de devoluções. Enquanto se aguarda um esclarecimento, o 
relator propõe esta alteração.

Alteração 66
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Capítulo -1 – Artigo -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1380/2013.
Artigo 15 – n.° 6

Texto em vigor Alteração

Capítulo -1

O regulamento de base

Artigo -1.

Alteração do Regulamento (UE) n.º 
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1380/2013

O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 é 
alterado do seguinte modo:

No artigo 15.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:

6. Se não for adotado nenhum plano 
plurianual, ou nenhum plano de gestão nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006, para a pescaria em questão, 
a Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, atos delegados nos termos do 
artigo 46.º do presente regulamento, que 
estabeleçam a título temporário e pelo 
prazo máximo de três anos, um plano 
específico de devoluções que contenha as 
especificações referidas no n.º 5, alíneas a) 
a e) do presente artigo. Os Estados-
Membros podem cooperar, nos termos do 
artigo 18.º do presente regulamento, na 
elaboração desse plano, tendo em vista a 
adoção desses atos pela Comissão, ou a 
apresentação de uma proposta da Comissão 
no âmbito do processo legislativo 
ordinário.

"6. Se não for adotado nenhum plano 
plurianual, ou nenhum plano de gestão nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006, para a pescaria em questão, 
a Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, atos delegados nos termos do 
artigo 46.º do presente regulamento, que 
estabeleçam a título temporário e pelo 
prazo máximo de três anos, um plano 
específico de devoluções que contenha as 
especificações referidas no n.º 5, alíneas a) 
a e) do presente artigo e, se necessário, as 
medidas técnicas descritas nas alíneas a) 
e e) do artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, desde que essas medidas 
proporcionem uma maior seletividade e a 
prevenção e redução, na medida do 
possível, as pescas indesejadas. Os 
Estados-Membros podem cooperar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, na elaboração desse plano, 
tendo em vista a adoção desses atos pela 
Comissão, ou a apresentação de uma 
proposta da Comissão no âmbito do 
processo legislativo ordinário."

Or. en

Justificação

Segundo a Comissão, não é possível, juridicamente, incluir medidas técnicas, 
independentemente do seu tipo, nos planos regionais relativos às devoluções. O facto de não 
se poder fazer modificações por exemplo às malhagens ou às proibições espaciais 
temporárias para proteger os juvenis irá comprometer a execução efetiva da obrigação de 
desembarque. A presente alteração procura acometer este cenário propondo modificações ao 
Regulamento (CE) n.º 1380/2013 do Conselho.
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Alteração 67
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Capítulo -1 – Artigo -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1380/2013
Artigo 15 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

Capítulo -1

O regulamento de base

Artigo -1.

Alteração do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013

O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 é 
alterado do seguinte modo:

No artigo 15.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:

6. Se não for adotado nenhum plano 
plurianual, ou nenhum plano de gestão nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006, para a pescaria em questão, 
a Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, atos delegados nos termos do 
artigo 46.º do presente regulamento, que 
estabeleçam a título temporário e pelo 
prazo máximo de três anos, um plano 
específico de devoluções que contenha as 
especificações referidas no n.º 5, alíneas a) 
a e) do presente artigo. Os Estados-
Membros podem cooperar, nos termos do 
artigo 18.º do presente regulamento, na 
elaboração desse plano, tendo em vista a 
adoção desses atos pela Comissão, ou a 
apresentação de uma proposta da Comissão 
no âmbito do processo legislativo 
ordinário.

"6. Se não for adotado nenhum plano 
plurianual, ou nenhum plano de gestão nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento (CE) 
n.º 1967/2006, para a pescaria em questão, 
a Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, atos delegados nos termos do 
artigo 46.º do presente regulamento, que 
estabeleçam a título temporário e pelo 
prazo máximo de três anos, um plano 
específico de devoluções que contenha as 
especificações referidas no n.º 5, alíneas a) 
a e) do presente artigo e, se necessário, as 
medidas técnicas descritas nas alíneas a) 
e e) do artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, desde que essas medidas 
proporcionem uma maior seletividade e a 
prevenção e redução, na medida do 
possível, de pescas indesejadas. Os 
Estados-Membros podem cooperar, nos 
termos do artigo 18.º do presente 
regulamento, na elaboração desse plano, 
tendo em vista a adoção desses atos pela 
Comissão, ou a apresentação de uma 
proposta da Comissão no âmbito do 
processo legislativo ordinário."
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Or. en

Alteração 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

1) Ao artigo 3.º, é aditada a seguinte 
alínea i):

Suprimido

"(i) "Capturas involuntárias": as 
capturas ocasionais de organismos 
marinhos cuja pesca esteja proibida nas 
circunstâncias pertinentes."

Or. en

Justificação

Não é necessário prever uma definição específica de "capturas involuntárias" uma vez que, 
ao abrigo da proibição das devoluções, a globalidade das capturas passa a ser 
desembarcada. Por outro lado, essa "involuntariedade" pode criar dificuldades na medida 
em que introduz um forte elemento de subjetividade.

Alteração 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

1) Ao artigo 3.º, é aditada a seguinte 
alínea i):

Suprimido

"(i) "Capturas involuntárias": as 
capturas ocasionais de organismos 
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marinhos cuja pesca esteja proibida nas 
circunstâncias pertinentes."

Or. en

Alteração 70
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Capturas involuntárias: as capturas 
ocasionais de organismos marinhos cuja 
pesca esteja proibida nas circunstâncias 
pertinentes.

i) Capturas involuntárias: as capturas 
ocasionais de organismos marinhos que 
devem ser obrigatoriamente 
desembarcadas, em conformidade com o 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013.

Or. it

Justificação

Texto demasiado vago; as capturas involuntárias devem ser definidas de forma mais precisa.

Alteração 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 4 – n.° 1 

Texto da Comissão Alteração

a) Ao n.º 1 é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

"É proibida a pesca de qualquer espécie 
enumerada nos anexos I a V com uma 
malhagem não prevista nesses anexos 
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para a espécie em causa."

Or. en

Justificação

A proibição das devoluções é, por si só, o maior incentivo para se procurar obter uma maior 
seletividade. Por conseguinte, este texto deve ser suprimido. Nos casos em que tenha de ser 
tomada uma decisão em relação às malhagens, isto só deve ser feito numa base regional.

Alteração 72
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 4 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas no anexo X não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx].  Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas no anexo X não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx].  Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e, 
quando se trate de capturas de tamanho 
superior aos tamanhos mínimos de 
referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.
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Alteração 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 4 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas no anexo X não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx].  Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
regras sobre a composição das capturas 
estabelecidas no anexo X do presente 
regulamento não são aplicáveis apenas às 
pescarias incluídas na obrigação de 
desembarque a partir de 1 de janeiro de 
2015 estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

A proibição das devoluções a partir de 1 de janeiro de 2015 só afetará algumas espécies. Em 
relação a estas espécies, as regras sobre a composição das capturas caducam, uma vez que 
obrigam os pescadores a proceder à devolução caso ultrapassem a composição em 
percentagem.

Alteração 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.° 850/98
Artigo 4 – n.° 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas no anexo X não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 

«Em derrogação do primeiro parágrafo, às 
pescarias abrangidas pela obrigação de 
desembarque em 1 de janeiro de 2015
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 não são aplicáveis as 
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sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

regras relativas à composição de capturas 
previstas nos anexos I a V do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 75
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nos anexos I a V não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nos anexos I a V não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e, 
quando se trate de capturas de tamanho 
superior aos tamanhos mínimos de 
referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 76
Diane Dodds, Ian Duncan
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nos anexos I a V não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
regras sobre a composição das capturas 
estabelecidas nos anexos I a V do presente 
regulamento não são aplicáveis apenas às 
pescarias incluídas na obrigação de 
desembarque a partir de 1 de janeiro de 
2015 estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

A proibição das devoluções a partir de 1 de janeiro de 2015 só afetará algumas espécies. Em 
relação a estas espécies, as regras sobre a composição das capturas caducam, uma vez que 
obrigam os pescadores a proceder à devolução caso ultrapassem a composição em 
percentagem.

Alteração 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 4 – n.° 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nos anexos I a V não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento

Em derrogação do primeiro parágrafo, às 
pescarias abrangidas pela obrigação de 
desembarque em 1 de janeiro de 2015
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º 1380/2013 não são aplicáveis as 
regras relativas à composição de capturas 
previstas no anexo X do presente 
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(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

regulamento.

Or. de

Alteração 78
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

4) Ao artigo 7.º, n.º 5, é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

«O primeiro parágrafo não é aplicável 
sempre que os crustáceos da espécie 
Pandalus estejam sujeitos à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. No 
entanto, é proibida a pesca desses 
crustáceos com redes referidas no 
primeiro parágrafo que não estejam 
equipadas em conformidade com esse 
parágrafo. As capturas involuntárias 
realizadas com essas redes devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.».

Or. fr

Justificação

Este parágrafo não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 4
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Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 7 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

4) Ao artigo 7.º, n.º 5, é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

"O primeiro parágrafo não é aplicável 
sempre que os crustáceos da espécie 
Pandalus estejam sujeitos à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. No 
entanto, é proibida a pesca desses 
crustáceos com redes referidas no 
primeiro parágrafo que não estejam 
equipadas em conformidade com esse 
parágrafo. As capturas involuntárias 
realizadas com essas redes devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas."

Or. en

Alteração 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 7 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

4. Ao artigo 7.º, n.º 5, é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

“O primeiro parágrafo não é aplicável 
sempre que os crustáceos da espécie 
Pandalus estejam sujeitos à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. No 
entanto, é proibida a pesca desses 
crustáceos com redes referidas no 
primeiro parágrafo que não estejam 
equipadas em conformidade com esse 
parágrafo. As capturas involuntárias 
realizadas com essas redes devem ser 
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desembarcadas e imputadas a quotas.”

Or. de

Alteração 81
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

5) Ao artigo 10.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

«Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea b), a manutenção a bordo e o 
desembarque não são proibidos se a 
percentagem mínima de moluscos 
bivalves não puder ser atingida devido a 
capturas involuntárias de organismos 
marinhos sujeitos à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.».

Or. fr

Justificação

Este parágrafo não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 10
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Texto da Comissão Alteração

(5) Ao artigo 10.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

"Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea b), a manutenção a bordo e o 
desembarque não são proibidos se a 
percentagem mínima de moluscos bivalves 
não puder ser atingida devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas."

Or. en

Alteração 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

(5) Ao artigo 10.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

“Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea b), a manutenção a bordo e o 
desembarque não são proibidos se a 
percentagem mínima de moluscos 
bivalves não puder ser atingida devido a 
capturas involuntárias de organismos 
marinhos sujeitos à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.”

Or. de
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Alteração 84
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea a), não é proibido utilizar ou ter a 
bordo redes de emalhar fundeadas, redes de 
enredar ou tresmalhos sempre que as 
condições previstas nessa alínea não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea a), não é proibido utilizar ou ter a 
bordo redes de emalhar fundeadas, redes de 
enredar ou tresmalhos sempre que as 
condições previstas nessa alínea não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e, 
quando forem de tamanho superior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea a), não é proibido utilizar ou ter a 
bordo redes de emalhar fundeadas, redes 
de enredar ou tresmalhos sempre que as 
condições previstas nessa alínea não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea a), as regras relativas à composição 
das capturas estabelecidas no Anexo X do 
presente regulamento não são aplicáveis 
apenas às pescarias cobertas pela
obrigação de desembarque a partir de 1 de 
janeiro de 2015 estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

A proibição das devoluções a partir de 1 de janeiro de 2015 só afetará algumas espécies. Em 
relação a estas espécies, as regras sobre a composição das capturas caducam, uma vez que 
obrigam os pescadores a proceder à devolução caso ultrapassem a composição em 
percentagem.

Alteração 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 11 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea a), não é proibido utilizar ou ter a 
bordo redes de emalhar fundeadas, redes 
de enredar ou tresmalhos sempre que as 
condições previstas nessa alínea não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 

Em derrogação do primeiro parágrafo, às 
pescarias abrangidas pela obrigação de 
desembarque em 1 de janeiro de 2015
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 não são aplicáveis as 
regras relativas à composição de capturas 
previstas nos anexos VI a VII do presente 
regulamento.
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involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Or. de

Alteração 87
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As quantidades de organismos marinhos 
capturadas que excedam as percentagens 
autorizadas indicadas nos artigos 20.º, 
n.º 2, 21.º, n.º 2, 22.º, n.º 2, alínea b), 27.º, 
n.º 2, 29.º-D, n.º 5, alínea d), 29.º-D, n.º 6, 
alínea d), 29.º-D, n.º 7, alínea c), 29.º-G, 
n.º 2, 34.º-B, n.º 3, alínea c), e 34.º-B, 
n.º 11, e nos anexos I a VII, X e XI e que 
estão sujeitas à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx] devem ser desembarcadas 
e imputadas a quotas.

2. As quantidades de organismos marinhos 
capturadas que excedam as percentagens 
autorizadas indicadas nos artigos 20.º, 
n.º 2, 21.º, n.º 2, 22.º, n.º 2, alínea b), 27.º, 
n.º 2, 29.º-D, n.º 5, alínea d), 29.º-D, n.º 6, 
alínea d), 29.º-D, n.º 7, alínea c), 29.º-G, 
n.º 2, 34.º-B, n.º 3, alínea c), e 34.º-B, 
n.º 11, e nos anexos I a VII, X e XI e que 
estão sujeitas à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx] devem ser desembarcadas 
e, quando forem de tamanho superior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores.
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 88
Brian Crowley
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os capitães de navios de pesca não se podem assegurar de que dispõem de quotas suficientes 
para cobrir a composição provável das suas capturas durante a viagem de pesca. A própria 
natureza da atividade de pesca torna impossível fazer previsões sobre o volume das capturas 
que serão efetuadas durante uma viagem de pesca.

Alteração 89
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 

Suprimido
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percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Or. en

Justificação

Os capitães de navios de pesca não podem garantir que dispõem de quotas suficientes para 
cobrir a composição provável das suas capturas durante a viagem de pesca. A própria 
natureza da atividade de pesca torna impossível fazer previsões sobre o volume das capturas 
que serão efetuadas durante uma viagem de pesca.

Alteração 90
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Suprimido

Or. it

Justificação

A própria natureza da atividade de pesca torna impossível efetuar previsões sobre os volumes 
de capturas numa determinada viagem de pesca.

Alteração 91
Diane Dodds, Ian Duncan
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras sobre a composição das capturas deixaram de fazer sentido ao abrigo da proibição 
das devoluções na medida em que a globalidade das capturas é desembarcada. Além disso, 
não é possível para um capitão garantir a composição da sua futura captura antes da viagem 
de pesca.

Alteração 92
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 

3. Os capitães de navios de pesca devem
evitar pescar em zonas nas quais esteja 
comprovada a existência de uma forte 
densidade de uma determinada espécie, se 
não detiverem quotas suficientes para a 
comercializar.
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percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Or. fr

Justificação

É impossível impor a obrigação legal de fazer uma previsão para o futuro. A alteração 
proposta adapta-se melhor à realidade prática. Além disso, o ónus da prova deve caber ao 
controlo.

Alteração 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Suprimido

Or. de

Alteração 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 15 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

3. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, os capitães de navios de pesca 
devem tentar certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens autorizadas durante essa 
viagem.

Or. en

Alteração 95
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie não sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx] não 
podem ser mantidos a bordo, nem ser 
transbordados, desembarcados, 
transportados, armazenados, vendidos, 
expostos ou colocados à venda, devendo 
ser imediatamente devolvidos ao mar.

1. Nas regiões 1, 2, 3 e 4 é proibido 
efetuar devoluções durante as operações 
de pesca de espécies sujeitas a quotas que 
podem ser desembarcadas legalmente, à 
exceção das práticas de pesca, como, por 
exemplo, a pesca artesanal com redes de 
cerco com retenida, em relação às quais 
se confirma um índice de sobrevivência 
muito alto aquando das devoluções graças 
à aplicação do processo de arrastamento.

Or. es

Alteração 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
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Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação ao disposto no n.º 1, 
é permitido manter a bordo sardinha, 
biqueirão, boga e sarda/cavala de 
tamanho inferior ao regulamentar 
capturados para utilização como isco vivo, 
desde que sejam mantidos vivos.

Or. es

Alteração 97
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 
1-A, é permitido descarregar, para venda 
destinada a consumo humano direto, 10% 
do peso vivo total de descargas de 
sardinhas, biqueirão, arenque, carapau, 
sarda/cavala e boga de tamanho inferior 
ao tamanho mínimo de referência. O 
limite de 10% não deve ser ultrapassado 
durante o transbordo, o desembarque, o 
transporte, o armazenamento, a exposição 
ou a venda.

No âmbito da prossecução do objetivo 
estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), 
do Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as 
organizações de produtores devem 
assegurar que, no âmbito dos planos de 
produção e de comercialização que 
apresentarem em aplicação do artigo 28.º 
do Regulamento (UE) n.º 1379/2013, o 
desembarque dos organismos marinhos 
referidos no presente ponto não conduza 
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ao desenvolvimento de atividades 
especificamente consagradas à captura 
destes produtos, nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1, alínea b), e do artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º 1379/2013.

Os Estados-Membros zelam, através dos 
controlos efetuados em conformidade com 
o artigo 28.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º 1379/2013, pelo cumprimento da 
obrigação prevista no n.º 1 por parte das 
organizações de produtores.

Or. es

Alteração 98
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo, desembarcados e 
imputados a quotas. Não podem ser 
vendidos, expostos ou colocados à venda 
para consumo humano.

2. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo e desembarcados. Não 
podem ser vendidos, expostos ou 
colocados à venda para consumo humano. 
Uma vez desembarcados, o capitão do 
navio não tem a responsabilidade de se 
certificar do armazenamento desses 
organismos marinhos nem de encontrar 
mercados para os mesmos.

Or. fr

Justificação

Dado que reina grande incerteza em relação aos mercados para que serão escoados os 
organismos marinhos de tamanho inferior ao regulamentar desembarcados e que os capitães 
dos navios não tirarão qualquer benefício destes desembarques, convém antecipar o 
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problema da acumulação destes organismos nos cais e tornar claro nesta fase que tal não 
será, em caso algum, da responsabilidade dos pescadores.

Alteração 99
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo, desembarcados e 
imputados a quotas. Não podem ser 
vendidos, expostos ou colocados à venda 
para consumo humano.

2. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo, desembarcados e 
imputados a quotas. Não podem ser 
vendidos, expostos ou colocados à venda 
para consumo humano.

Em derrogação do primeiro parágrafo do 
presente número, as sardinhas, os 
biqueirões, os carapaus e as sardas de 
tamanho inferior ao regulamentar, 
capturados para serem utilizados como 
isco vivo, podem ser conservados a bordo 
na condição de serem mantidos vivos.

Or. it

Justificação

As capturas desembarcadas não comercializáveis (em particular, os juvenis) não podem 
destinar-se ao consumo humano.

Alteração 100
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
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Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem 
ser mantidos a bordo, desembarcados e 
imputados a quotas. Não podem ser 
vendidas, expostas ou colocadas à venda 
para consumo humano.

2. Nas regiões 1, 2, 3 e 4 é proibido 
devolver ao mar sarda/cavala, arenque ou 
carapau antes de a rede ser inteiramente 
içada para bordo de um navio de pesca, 
causando a perda de peixes mortos ou 
moribundos, excetuando as práticas, 
como a pesca artesanal com redes de 
cerco com retenida, em relação às quais 
se confirma um índice de sobrevivência 
muito alto aquando das devoluções graças 
à aplicação do processo de arrastamento.

Or. es

Alteração 101
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo, desembarcados e 
imputados a quotas. Não podem ser 
vendidas, expostas ou colocadas à venda 
para consumo humano.

2. Aos organismos marinhos
subdimensionados de espécies sujeitas à 
obrigação de desembarque é aplicável o
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. O artigo 2.º, n.º 2, alínea h) 
do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 e a 
disposição de aplicação correspondente 
do Regulamento (CE) n.º 142/2011 não 
são aplicáveis. 

Or. de

Alteração 102
Izaskun Bilbao Barandica



PE541.294v01-00 44/148 AM\1037605PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No âmbito da prossecução do 
objetivo estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento (UE) 
n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, as organizações de 
produtores devem assegurar que, no 
âmbito dos planos de produção e de 
comercialização que apresentarem em 
aplicação do artigo 28.º do Regulamento 
(UE) n.º 1379/2013, o desembarque dos 
organismos marinhos referidos no ponto 
2 não conduza ao desenvolvimento de 
atividades especificamente consagradas à 
captura destes produtos, nos termos do 
artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 28.º 
do Regulamento (UE) n.º 1379/2013.

Os Estados-Membros zelam, através dos 
controlos efetuados em conformidade com 
o artigo 28.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º 1379/2013, pelo cumprimento da 
obrigação prevista no n.º 1 pelas 
organizações de produtores.

Sem prejuízo do exposto, é permitido 
descarregar, para venda destinada a 
consumo humano direto, 10% do peso 
vivo total de descargas de sardinhas, 
biqueirão, arenque, carapau, sarda/cavala 
e boga de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência. O limite de 10% 
não será excedido durante o transbordo, o 
desembarque, o transporte, o 
armazenamento, a exposição ou a venda;

Or. es

Alteração 103
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publica, a partir de …*, 
um estudo do mercado dos organismos 
marinhos de tamanho inferior ao 
regulamentar e identifica as possíveis 
falhas e os beneficiários deste mercado, à 
luz de uma avaliação da evolução da 
seletividade das frotas.

___________

*JO: inserir a data correspondente a dois 
anos após a data de publicação do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] no JO.

Or. fr

Alteração 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis à 
sardinha, ao biqueirão, ao arenque, aos 
carapaus e à sarda/cavala, até ao limite de 
10% em peso vivo das capturas totais a 
bordo de cada uma destas espécies. A 
percentagem de sardinha, biqueirão, 
arenque, carapaus e sarda/cavala 
subdimensionados é calculada como 
proporção em peso vivo de todos os 
organismos marinhos a bordo, após 
separação ou no desembarque. A 
percentagem pode ser calculada com base 
numa ou mais amostras representativas. 
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O limite de 10% não será excedido 
durante o transbordo, o desembarque, o 
transporte, o armazenamento, a exposição 
ou a venda.

Or. en

Alteração 105
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O disposto nos n.º 1 e 2 não se aplica 
à sardinha, ao biqueirão, ao arenque, ao 
carapau e à sarda/cavala, até ao limite 
de 10 % em peso vivo das capturas totais a 
bordo de cada uma destas espécies; o 
cálculo da percentagem de sardinha, 
biqueirão, arenque, carapau e 
sarda/cavala de tamanho inferior ao 
regulamentar deve ser efetuado em termos 
da proporção em peso vivo de todos os 
organismos marinhos a bordo, após 
triagem ou aquando do desembarque. A 
percentagem pode ser calculada com base 
numa ou em várias amostras 
representativas. O limite de 10 % não 
deverá ser excedido durante o transbordo, 
o desembarque, o transporte, o 
armazenamento, a exposição ou a venda.

Or. fr

Justificação

Para as pequenas e médias embarcações é praticamente impossível triar estas espécies a 
bordo ou no cais. A título de exemplo, cada quilo de biqueirão pode ter até 80 espécimes. 
Não é possível dispor de máquinas separadoras a bordo e a triagem no cais teria um custo 
exorbitante, para além de ser demasiado morosa para o peixe fresco. É, por conseguinte, 
necessário manter esta flexibilidade, cuja razão de ser é independente da obrigação de 
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desembarque.

Alteração 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 19 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis à 
sardinha, ao biqueirão, ao arenque, aos 
carapaus e à sarda/cavala 
subdimensionados que são capturados 
para utilização como isco vivo, os quais 
podem ser mantidos a bordo desde que 
sejam mantidos vivos.

Or. en

Alteração 107
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que o arenque esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar esta espécie nas zonas 
geográficas e nos períodos referidos nesse 
número. As capturas involuntárias de 
arenque devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

4. Sempre que o arenque esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar esta espécie nas zonas 
geográficas e nos períodos referidos nesse 
número. As capturas involuntárias de 
arenque devem ser desembarcadas e, 
quando forem de tamanho superior aos 
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tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 108
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 20-A

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o arenque esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de desembarque ou 
manutenção a bordo, estabelecida no 
primeiro parágrafo do presente artigo, não 
é aplicável. No entanto, é proibido pescar 
esta espécie na zona geográfica e nos 
períodos referidos nesse parágrafo. As 
capturas involuntárias de arenque devem 
ser desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que o arenque esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
[xxxx], a proibição de desembarque ou 
manutenção a bordo, estabelecida no 
primeiro parágrafo do presente artigo, não 
é aplicável. No entanto, é proibido pescar 
esta espécie na zona geográfica e nos 
períodos referidos nesse parágrafo. As 
capturas involuntárias de arenque devem 
ser desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
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quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 109
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a espadilha esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar esta espécie nas zonas 
geográficas e nos períodos referidos nesse 
número. As capturas involuntárias de 
espadilha devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

3. Sempre que a espadilha esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar esta espécie nas zonas 
geográficas e nos períodos referidos nesse 
número. As capturas involuntárias de 
espadilha devem ser desembarcadas e, 
quando forem de tamanho superior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 110
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 22 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que a sarda/cavala esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo,
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie na zona geográfica 
referida nesse parágrafo. As capturas 
involuntárias de sarda/cavala devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que a sarda/cavala esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
[xxxx], a proibição de manutenção a bordo, 
estabelecida no primeiro parágrafo, não é 
aplicável. No entanto, é proibido pescar 
esta espécie na zona geográfica referida 
nesse parágrafo. As capturas involuntárias 
de sarda/cavala devem ser desembarcadas 
e, quando forem de tamanho superior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 111
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o biqueirão esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo, 
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie com a arte de pesca e 
nas zonas geográficas referidas nesse 
parágrafo. As capturas involuntárias de 

Sempre que o biqueirão esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo, 
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie com a arte de pesca e 
nas zonas geográficas referidas nesse 
parágrafo. As capturas involuntárias de 
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arenque devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

biqueirão devem ser desembarcadas e, 
quando forem de tamanho superior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 112
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a faneca-da-noruega esteja 
sujeita à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx], a proibição de manutenção 
a bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar esta espécie com a arte de 
pesca e na zona geográfica referidas nesse 
número. As capturas involuntárias de 
faneca-da-noruega devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

3. Sempre que a faneca-da-noruega esteja 
sujeita à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx], a proibição de manutenção 
a bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar esta espécie com a arte de 
pesca e na zona geográfica referidas nesse 
número. As capturas involuntárias de 
faneca-da-noruega devem ser 
desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr
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Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 113
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a galeota esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de desembarque ou 
manutenção a bordo, estabelecida no 
primeiro parágrafo, não é aplicável. No 
entanto, é proibido pescar esta espécie na 
zona geográfica referida nesse parágrafo. 
As capturas involuntárias de galeota devem 
ser desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que a galeota esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de desembarque ou 
manutenção a bordo, estabelecida no 
primeiro parágrafo, não é aplicável. No 
entanto, é proibido pescar esta espécie na 
zona geográfica referida nesse parágrafo. 
As capturas involuntárias de galeota devem 
ser desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 114
Ian Duncan, Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-C

Texto da Comissão Alteração

(18) O artigo 29.º-C passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«Artigo 29.º-C

Box da arinca (águas de Rockall) na 
subzona CIEM VI

1. É proibido exercer qualquer atividade 
de pesca, exceto com palangres, nas zonas 
delimitadas pelas linhas de rumo que 
unem sequencialmente as seguintes 
coordenadas, medidas em conformidade 
com o sistema WGS84:

– 57o00' de latitude norte, 15o00' de 
longitude oeste,

– 57°00' de latitude norte, 14°00' de 
longitude oeste,

– 56o30' de latitude norte, 14o00' de 
longitude oeste,

– 56o30' de latitude norte, 15o00' de 
longitude oeste,

– 57o00' de latitude norte, 15o00' de 
longitude oeste.”

Or. en

Justificação

A arinca de Rockall não está incluída nas obrigações de desembarque.

Alteração 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-C
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Texto da Comissão Alteração

18. O artigo 29.º-C passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«Artigo 29.º-C

Box da arinca (águas de Rockall) na 
subzona CIEM VI

1. É proibido exercer qualquer atividade 
de pesca, exceto com palangres, nas zonas 
delimitadas pelas linhas de rumo que 
unem sequencialmente as seguintes 
coordenadas, medidas em conformidade 
com o sistema WGS84:

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W."

Or. de

Alteração 116
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe ou marisco referido na 
alínea b) do primeiro parágrafo esteja 
sujeito à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx], a condição prevista nessa
alínea b) é substituída pela condição de 
esse peixe ou marisco não pertencer às 
espécies-alvo. As capturas involuntárias 
desse peixe ou marisco devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que o peixe ou marisco referido na 
alínea b) do primeiro parágrafo esteja 
sujeito à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx], a condição prevista nessa 
alínea b) é substituída pela condição de 
esse peixe ou marisco não pertencer às 
espécies-alvo. As capturas involuntárias 
desse peixe ou marisco devem ser 
desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 



AM\1037605PT.doc 55/148 PE541.294v01-00

PT

de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe ou marisco referido 
na alínea b) do primeiro parágrafo esteja 
sujeito à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx], a condição prevista nessa 
alínea b) é substituída pela condição de 
esse peixe ou marisco não pertencer às 
espécies-alvo. As capturas involuntárias 
desse peixe ou marisco devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

A captura de espécies sujeitas a limites de 
captura e à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º 1380/2013 a partir de 1 de 
janeiro de 2015, deve ser desembarcada e 
imputada a quotas. Porém, é proibida a 
pesca dirigida às espécies não 
enumeradas na alínea b) do primeiro 
parágrafo.

Or. en

Justificação

A presente disposição só se deve aplicar às espécies cobertas pela primeira fase da proibição 
das devoluções a partir de 1 de janeiro de 2015.

Alteração 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 19 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe ou marisco referido 
na alínea b) do primeiro parágrafo esteja 
sujeito à obrigação de desembarque
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx], a condição 
prevista nessa alínea b) é substituída pela 
condição de esse peixe ou marisco não 
pertencer às espécies-alvo. As capturas 
involuntárias desse peixe ou marisco 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.

As capturas involuntárias das espécies 
sujeitas à obrigação de desembarque a 
partir de janeiro de 2015 prevista no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013 são desembarcadas e imputadas 
a quotas. Porém, é proibida pesca dirigida 
às espécies não enumeradas na alínea b).

Or. de

Alteração 119
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a condição prevista nessa alínea 
b) é substituída pela condição de esse peixe 
não pertencer às espécies-alvo.  As 
capturas involuntárias desse peixe devem 
ser desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a condição prevista nessa alínea 
b) é substituída pela condição de esse peixe 
não pertencer às espécies-alvo.  As 
capturas involuntárias desse peixe devem 
ser desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr
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Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 19 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a condição prevista nessa 
alínea b) é substituída pela condição de 
esse peixe não pertencer às espécies-alvo. 
As capturas involuntárias desse peixe 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.

As capturas involuntárias das espécies 
sujeitas à obrigação de desembarque a 
partir de janeiro de 2015 prevista no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013 são desembarcadas e imputadas 
a quotas. Porém, é proibida a pesca 
dirigida às espécies não enumeradas na 
alínea b).

Or. de

Alteração 121
Deirdre Clune

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.° 850/98.
Artigo 269-D – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No artigo 29.º-D, é inserido o 
número seguinte:

"4-A. Em derrogação do n.º 1, é 
autorizada a pesca do leque (Aequipecten 
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opercularis), desde que:

(a) A arte de pesca utilizada seja uma rede 
de arrasto configurada para evitar a 
captura de peixes (cabo de pana de 60 
cm);

(b) A arte de pesca inclua um pano de 
malha quadrada, como descrito no anexo 
XIV-C;

(c) A arte de pesca tenha uma malhagem 
mínima de 80 mm;

(d) O leque (Aequipecten opercularis) 
represente pelo menos 90%, em peso, das 
capturas retidas;

Se a quantidade de bacalhau exceder 
1,5 % da quantidade total de capturas em 
qualquer lanço de rede, os navios afastar-
se-ão, no mínimo, duas milhas marítimas 
da posição do lanço anterior antes de 
continuar a pescar.

Or. en

Alteração 122
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No artigo 29.º-D, é aditado o 
seguinte número:

"4-A. Em derrogação do n.º 1, é 
autorizada a pesca do leque (Aequipecten 
opercularis), desde que:

(a) A arte de pesca utilizada seja uma rede 
de arrasto configurada para evitar a 
captura de peixes (cabo de pana de 60 
cm); 

(b) A arte de pesca tenha uma malhagem 
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mínima de 80 mm;

(c) O leque (Aequipecten opercularis) 
represente pelo menos 90%, em peso, das 
capturas retidas."

Or. en

Alteração 123
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 19 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-D – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No artigo 29.º-D, é aditado o 
seguinte número:

“4-A. Em derrogação do n.º 1, é 
autorizada a pesca do leque (Aequipecten 
opercularis), desde que:

(a) A arte de pesca utilizada seja uma rede 
de arrasto configurada para evitar a 
captura de peixes (cabo de pana de 60 
cm);

(b) A arte de pesca tenha uma malhagem 
mínima de 80 mm;

(c) O leque (Aequipecten opercularis) 
represente pelo menos 90%, em peso, das 
capturas retidas.

Or. en

Justificação

A pesca do leque é proibida numa parte da zona VIa, a menos que seja utilizada uma 
malhagem de saco de 120 mm em virtude do plano de recuperação do bacalhau. Não é 
possível pescar o leque utilizando esta malhagem. A malhagem adequada deve ter 80 mm.
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Alteração 124
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a condição prevista nessa alínea 
b) é substituída pela condição de esse peixe 
não pertencer às espécies-alvo. As capturas 
involuntárias desse peixe devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a condição prevista nessa alínea 
b) é substituída pela condição de esse peixe 
não pertencer às espécies-alvo.  As 
capturas involuntárias desse peixe devem 
ser desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Dado que os juvenis serão documentados para fins científicos, o facto de se lhes aplicar 
quotas obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por 
razões de conservação nem por razões económicas.

Alteração 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 20
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no

A captura de espécies sujeitas a limites de 
captura e à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
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artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a condição prevista nessa 
alínea b) é substituída pela condição de 
esse peixe não pertencer às espécies-alvo.  
As capturas involuntárias desse peixe 
devem ser desembarcadas e imputadas a
quotas.

(UE) n.º 1380/2013 a partir de 1 de janeiro 
de 2015 deve ser desembarcada e 
imputada a quotas. Porém, é proibida a 
pesca dirigida às espécies não 
enumeradas na alínea b) do primeiro 
parágrafo."

Or. en

Justificação

A presente disposição só se deve aplicar às espécies cobertas pela primeira fase da proibição 
das devoluções a partir de 1 de janeiro de 2015.

Alteração 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 20
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-E – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o peixe referido na alínea b) 
do primeiro parágrafo esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE)
n.º [xxxx], a condição prevista nessa 
alínea b) é substituída pela condição de 
esse peixe não pertencer às espécies-alvo. 
As capturas involuntárias desse peixe 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.

As capturas involuntárias das espécies 
sujeitas à obrigação de desembarque a 
partir de janeiro de 2015 prevista no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013 são desembarcadas e imputadas 
a quotas. Porém, é proibida a pesca 
dirigida às espécies não enumeradas na 
alínea b) do presente número.

Or. de

Alteração 127
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21
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Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-F – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

21) No artigo 29.º-F é inserido o seguinte 
n.º 1-A:

Suprimido

«1-A. Sempre que a maruca-azul esteja 
sujeita à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx], a proibição 
de manutenção a bordo estabelecida no 
n.º 1 do presente artigo não é aplicável. 
No entanto, é proibido pescar essa espécie 
no período e nas zonas referidas naquele 
número. As capturas involuntárias de 
maruca-azul devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.»

Or. fr

Justificação

Este número não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 21
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-F – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

No artigo 29.º-F é inserido o seguinte n.º 
1-A:

Suprimido

"1-A. Sempre que a maruca-azul esteja 
sujeita à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx], a proibição 
de manutenção a bordo estabelecida no 
n.º 1 do presente artigo não é aplicável. 
No entanto, é proibido pescar essa espécie 
no período e nas zonas referidas naquele 
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número. As capturas involuntárias de 
maruca-azul devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.».

Or. en

Justificação

A maruca-azul não está coberta pela primeira fase da proibição das devoluções a partir de 1 
de janeiro de 2015.

Alteração 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 21
Regulamento (CE) n.º 850/98
Artigo 29-F – n.° 1-A

Texto da Comissão Alteração

21. No artigo 29.º-F é inserido o seguinte 
n.º 1-A:

Suprimido

Sempre que a maruca-azul esteja sujeita à 
obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo estabelecida no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável. No entanto, é 
proibido pescar essa espécie no período e 
nas zonas referidas naquele número. As 
capturas involuntárias de maruca-azul 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.».

Or. de

Alteração 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)
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Regulamento (CE) n.º 850/98 
Artigo 48-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(23-A) É inserido o seguinte artigo:

“Artigo 48.°-A

Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º, 
n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, a Comissão fica habilitada a 
adotar, em conformidade com o artigo 
18.º do referido regulamento, atos 
delegados em conformidade com o artigo 
46.º do referido regulamento e a 
modificar as disposições incluídas nos 
artigos 4.º, 7.º, 11.º, 19.º-B, 28.º, 29.º, 29.º-
B, 29.º-D, 29.º-E, 29.º-F, 30.º, 31.º-A, 34.º-
A, 34.º-B e 34.º-C do presente 
regulamento, desde que sejam compatíveis 
com os objetivos fixados no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
necessários para a implementação da 
obrigação de desembarque ao abrigo do 
artigo 15.º do referido regulamento."

Or. en

Justificação

Existe alguma ambiguidade nomeadamente quanto ao facto de as medidas técnicas poderem 
ou não ser integradas num ato delegado destinado à execução dos planos regionais relativos 
às devoluções. A presente alteração é necessária para garantir segurança jurídica no tocante 
à inclusão de medidas técnicas nos planos regionais relativos às devoluções. O facto de não 
ser possível incluir medidas como, por exemplo, alterações da malhagem (para permitir que 
peixes subdimensionados possam escapar) ou proibições espaciais temporárias para 
proteger os juvenis comprometeria seriamente a execução efetiva da obrigação de 
desembarque.

Alteração 131
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1
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Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(1) Ao artigo 2.º, é aditada a seguinte 
alínea p):

Suprimido

"(p) "Capturas involuntárias": as 
capturas ocasionais de organismos 
marinhos cuja pesca esteja proibida nas 
circunstâncias pertinentes.”

Or. en

Justificação

Não é necessário prever uma definição específica de "capturas involuntárias" uma vez que, 
ao abrigo da proibição das devoluções, a globalidade das capturas passa a ser 
desembarcada.

Alteração 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(1) Ao artigo 2.º, é aditada a seguinte 
alínea p):

Suprimido

"(p) "Capturas involuntárias": as 
capturas ocasionais de organismos 
marinhos cuja pesca esteja proibida nas 
circunstâncias pertinentes.”

Or. en

Justificação

Não é necessário prever uma definição específica de "capturas involuntárias" uma vez que, 
ao abrigo da proibição das devoluções, a globalidade das capturas passa a ser 
desembarcada.
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Alteração 133
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

«p) "Capturas involuntárias": as capturas 
ocasionais de organismos marinhos cuja 
pesca esteja proibida nas circunstâncias 
pertinentes.».

«p) "Capturas involuntárias": as capturas 
ocasionais de organismos marinhos que 
devem ser obrigatoriamente 
desembarcadas, em conformidade com o 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013.».

Or. it

Alteração 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo:

“Artigo 2.°-A

É permitida a utilização de redes de 
arrasto seletivas e de outras artes de pesca 
altamente seletivas aprovadas nas 
condições previstas no artigo 11.º, n.º 2, 
do Regulamento (CE) n.º 1342/2008 do 
Conselho (Plano relativo ao bacalhau)."

Or. en
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Justificação

As características em termos de seletividade das referidas artes são idênticas às permitidas 
ao abrigo do regulamento de execução. A sua exclusão involuntária do Regulamento (UE) n.º 
737/2012 provou ser problemática para a pesca transzonal do lagostim entre o Mar Céltico e 
o Mar da Irlanda.

Alteração 135
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, a 
manutenção a bordo e o desembarque não 
são proibidos se as condições previstas 
nesse parágrafo não puderem ser satisfeitas 
devido a capturas involuntárias de 
organismos marinhos sujeitos à obrigação 
de desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, a 
manutenção a bordo e o desembarque não 
são proibidos se as condições previstas 
nesse parágrafo não puderem ser satisfeitas 
devido a capturas involuntárias de 
organismos marinhos sujeitos à obrigação 
de desembarque estabelecida no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores.
Os juvenis serão documentados para fins científicos; o facto de se lhes aplicar quotas 
obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por razões de 
conservação nem por razões económicas.

Alteração 136
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e 
imputadas a quotas.

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx]. Essas capturas 
involuntárias devem ser desembarcadas e,
quando forem de tamanho superior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Os juvenis serão documentados para fins científicos; o facto de se lhes aplicar quotas 
obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por razões de 
conservação nem por razões económicas.

Alteração 137
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As capturas involuntárias de organismos 
marinhos que excedam as percentagens 
autorizadas indicadas nos anexos II e III e 
estão sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 

1. As capturas involuntárias de organismos 
marinhos que excedam as percentagens 
autorizadas indicadas nos anexos II e III e 
estão sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
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(UE) n.º [xxxx] devem ser desembarcadas 
e imputadas a quotas.

(UE) n.º [xxxx] devem ser desembarcadas 
e, quando forem de tamanho superior aos 
tamanhos mínimos de referência de 
conservação, devem ser imputadas a 
quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Os juvenis serão documentados para fins científicos; o facto de se lhes aplicar quotas 
obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por razões de 
conservação nem por razões económicas.

Alteração 138
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, todos os capitães de navios de 
pesca devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens indicadas nos anexos II e 
III.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os capitães de navios de pesca não podem garantir que dispõem de quotas suficientes para 
cobrir a composição provável das suas capturas durante a viagem de pesca. A própria 
natureza da atividade de pesca torna impossível as previsões sobre o volume das capturas 
efetuadas durante uma viagem de pesca.



PE541.294v01-00 70/148 AM\1037605PT.doc

PT

Alteração 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, todos os capitães de navios de 
pesca devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens indicadas nos anexos II e 
III.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras sobre a composição das capturas deixaram de fazer sentido ao abrigo da proibição 
das devoluções na medida em que a globalidade das capturas é desembarcada. Além disso, 
não é possível para um capitão garantir a composição da sua futura captura antes da viagem 
de pesca.

Alteração 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, todos os capitães de navios de 
pesca devem certificar-se de que possuem, 

Suprimido
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relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens indicadas nos anexos II e 
III.

Or. de

Alteração 141
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de iniciarem a pesca em qualquer 
zona de gestão numa determinada viagem 
de pesca, todos os capitães de navios de 
pesca devem certificar-se de que possuem, 
relativamente às unidades populacionais 
sujeitas a limites de captura, quotas 
suficientes para cobrir a composição 
provável das suas capturas e as 
percentagens indicadas nos anexos II e 
III.

2. Os capitães de navios de pesca devem 
evitar pescar em zonas nas quais esteja 
comprovada a existência de uma forte 
densidade de uma determinada espécie, se 
não detiverem quotas suficientes para a 
comercializar.

Or. fr

Justificação

É impossível impor a obrigação legal de fazer uma previsão para o futuro. A alteração 
proposta adapta-se melhor à realidade prática. Além disso, o ónus da prova deve caber ao 
controlo.

Alteração 142
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
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Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo, desembarcados e 
imputados as quotas. Não podem ser 
vendidos, expostos ou colocados à venda 
para consumo humano.

3. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo e desembarcados. Não 
podem ser vendidos, expostos ou 
colocados à venda para consumo humano. 
Uma vez desembarcados, o capitão do 
navio não tem a responsabilidade de se 
certificar do armazenamento desses 
organismos marinhos nem de encontrar 
mercados para os mesmos.

Or. fr

Justificação

Dado que reina grande incerteza em relação aos mercados para que serão escoados os 
organismos marinhos de tamanho inferior ao regulamentar desembarcados e que os capitães 
dos navios não tirarão qualquer benefício destes desembarques, convém antecipar o 
problema da acumulação destes organismos nos cais e tornar claro nesta fase que tal não 
será, em caso algum, da responsabilidade dos pescadores.

Alteração 143
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 6 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos marinhos de tamanho 
inferior ao regulamentar que pertencem a 
uma espécie sujeita à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem ser 
mantidos a bordo, desembarcados e 

3. Aos organismos marinhos
subdimensionados de espécies sujeitas à 
obrigação de desembarque é aplicável o
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. O artigo 2.º, n.º 2, alínea h) 
do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 e a 
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imputados as quotas. Não podem ser 
vendidas, expostas ou colocadas à venda 
para consumo humano.

disposição de aplicação correspondente 
do Regulamento (CE) n.º 142/2011 não 
são aplicáveis. 

Or. de

Alteração 144
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o salmão (Salmo salar) ou a 
truta-marisca (Salmo trutta) estejam 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx], a proibição de manutenção 
destas espécies a bordo, estabelecida no 
primeiro parágrafo do presente artigo, não 
é aplicável. No entanto, é proibido pescar 
esta espécie nas zonas geográficas e nos 
períodos referidos nesse parágrafo. As 
capturas involuntárias de salmão (Salmo 
salar) ou truta-marisca (Salmo trutta) 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.

Sempre que o salmão (Salmo salar) ou a 
truta-marisca (Salmo trutta) estejam 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx], a proibição de manutenção 
destas espécies a bordo, estabelecida no 
primeiro parágrafo do presente artigo, não 
é aplicável. No entanto, é proibido pescar 
esta espécie nas zonas geográficas e nos 
períodos referidos nesse parágrafo. As 
capturas involuntárias de salmão (Salmo 
salar) ou truta-marisca (Salmo trutta) 
devem ser desembarcadas e, quando forem 
de tamanho superior aos tamanhos 
mínimos de referência de conservação, 
devem ser imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Os juvenis serão documentados para fins científicos; o facto de se lhes aplicar quotas 
obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por razões de 
conservação nem por razões económicas.
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Alteração 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 2187/2005
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É inserido o seguinte artigo:

“Artigo 28.°-A

Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º, 
n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, a Comissão fica habilitada a 
adotar, em conformidade com o artigo 
18.º do referido regulamento, atos 
delegados em conformidade com o artigo 
46.º do referido regulamento e a 
modificar as disposições incluídas nos 
artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 16.º, 
18.º-A, 20.º, 21.º e 22.º do presente 
regulamento, desde que sejam compatíveis 
com os objetivos fixados no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
necessários para a implementação da 
obrigação de desembarque ao abrigo do 
artigo 15.º do referido regulamento."

Or. en

Justificação

Existe alguma ambiguidade nomeadamente quanto ao facto de as medidas técnicas poderem 
ou não ser integradas num ato delegado destinado à execução dos planos regionais relativos 
às devoluções. A presente alteração é necessária para garantir segurança jurídica no tocante 
à inclusão de medidas técnicas nos planos regionais relativos às devoluções. O facto de não 
ser possível incluir medidas como, por exemplo, alterações da malhagem (para permitir que 
peixes subdimensionados possam escapar) ou proibições espaciais temporárias para 
proteger os juvenis comprometeria seriamente a execução efetiva da obrigação de 
desembarque.

Alteração 146
Liadh Ní Riada
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(1) Ao artigo 2.º é aditado o seguinte 
ponto 18:

Suprimido

"Capturas involuntárias": as capturas 
ocasionais de organismos marinhos cuja 
pesca esteja proibida nas circunstâncias 
pertinentes.».

Or. en

Justificação

Não é necessário prever uma definição específica de "capturas involuntárias" uma vez que, 
ao abrigo da proibição das devoluções, a globalidade das capturas passa a ser 
desembarcada. Por outro lado, essa "involuntariedade" pode criar dificuldades na medida 
em que introduz um forte elemento de subjetividade.

Alteração 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(1) Ao artigo 2.º é aditado o seguinte 
ponto 18:

Suprimido

"Capturas involuntárias": as capturas 
ocasionais de organismos marinhos cuja 
pesca esteja proibida nas circunstâncias 
pertinentes.».

Or. en
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Justificação

Não é necessário prever uma definição específica de "capturas involuntárias" uma vez que, 
ao abrigo da proibição das devoluções, a globalidade das capturas passa a ser 
desembarcada.

Alteração 148
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

«18. "Capturas involuntárias": as capturas 
ocasionais de organismos marinhos cuja 
pesca esteja proibida nas circunstâncias 
pertinentes.».

«18. "Capturas involuntárias": as capturas 
ocasionais de organismos marinhos que 
devem ser obrigatoriamente 
desembarcadas, em conformidade com o 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013.».

Or. it

Alteração 149
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As capturas involuntárias de organismos 
marinhos subdimensionados sujeitos à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º [xxxx] 
devem ser mantidas a bordo e 
desembarcadas. Não podem ser vendidas, 
expostas ou colocadas à venda para 
consumo humano.

As capturas involuntárias de organismos 
marinhos subdimensionados sujeitos à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º [xxxx] 
devem ser mantidas a bordo e 
desembarcadas. Não podem ser vendidas, 
expostas ou colocadas à venda para 
consumo humano. Uma vez 
desembarcados, o capitão do navio não 



AM\1037605PT.doc 77/148 PE541.294v01-00

PT

tem a responsabilidade de se certificar do 
armazenamento desses organismos 
marinhos nem de encontrar mercados 
para os mesmos.

Or. fr

Justificação

Dado que reina grande incerteza em relação aos mercados para que serão escoados os 
organismos marinhos de tamanho inferior ao regulamentar desembarcados e que os capitães 
dos navios não tirarão qualquer benefício destes desembarques, convém antecipar o 
problema da acumulação destes organismos nos cais e tornar claro nesta fase que tal não 
será, em caso algum, da responsabilidade dos pescadores.

Alteração 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As capturas involuntárias de organismos 
marinhos subdimensionados sujeitos à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º [xxxx]
devem ser mantidas a bordo e 
desembarcadas. Não podem ser vendidas, 
expostas ou colocadas à venda para 
consumo humano.

As capturas involuntárias de organismos 
marinhos subdimensionados sujeitos à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013 a partir de 1 de janeiro de 
2015, a saber, a sardinha, o biqueirão, a 
sarda e o carapau, capturados com uma 
arte de pesca pelágica, devem ser mantidas 
a bordo e desembarcadas. Não podem ser 
vendidas, expostas ou colocadas à venda 
para consumo humano.

Or. en

Justificação

É necessário especificar as espécies abrangidas pela primeira fase da proibição das 
devoluções a partir de 1 de janeiro de 2015 no Mediterrâneo.
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Alteração 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As capturas involuntárias de organismos 
marinhos subdimensionados sujeitos à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º [xxxx]
devem ser mantidas a bordo e 
desembarcadas. Não podem ser vendidas, 
expostas ou colocadas à venda para 
consumo humano.

As capturas involuntárias de organismos 
marinhos subdimensionados sujeitos à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013 para 1 de janeiro de 2015, a 
saber, sardinha, biqueirão, sarda e 
carapau, capturados com qualquer arte de 
pesca pelágica devem ser mantidas a bordo 
e desembarcadas. Não podem ser vendidas, 
expostas ou colocadas à venda para 
consumo humano.

Or. de

Alteração 152
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) É suprimido o n.º 3. Suprimido

Or. it

Justificação

A alínea b) faz referência à possibilidade de derrogação à pesca de juvenis de sardinha para 
consumo humano (petinga), na condição de a pesca ser efetuada com redes 
envolventes-arrastantes, no âmbito de um plano de gestão, e de a população de sardinhas ser 
mantida em condições biológicas de segurança. Esta derrogação deve ser mantida, devido à 
sua importante função económica e social, para além de se tratar de uma pesca sustentável 
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se efetuada nestas condições.

Alteração 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1967/2006
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(b) É suprimido o n.º 3. Suprimido

Or. en

Justificação

O nº 3 refere-se a uma derrogação ao tamanho mínimo da sardinha desembarcada para 
consumo humano. Embora esta derrogação se aplique apenas a casos específicos, há que 
mantê-la.

Alteração 154
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1098/2007
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o bacalhau esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo, 
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie com palangres 
derivantes nas zonas geográficas e nos 
períodos referidos no n.º 1.  As capturas 
involuntárias de bacalhau devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que o bacalhau esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo, 
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie com palangres 
derivantes nas zonas geográficas e nos 
períodos referidos no n.º 1.  As capturas 
involuntárias de bacalhau devem ser 
desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
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de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Os juvenis serão documentados para fins científicos; o facto de se lhes aplicar quotas 
obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por razões de 
conservação nem por razões económicas.

Alteração 155
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1098/2007
Artigo 8 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

2-A. É suprimido o artigo 8.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão que estabelece um plano plurianual para o Mar Báltico prevê a 
supressão da regulamentação relativa ao número de dias no mar. Com a entrada em vigor do 
regulamento «Omnibus» esta modificação já poderia ser aplicada.

Alteração 156
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1098/2007
Artigo 8 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

2-A. É suprimido o artigo 8.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Supressão do parágrafo, para que, no que toca ao Mar Báltico, possa ser eliminada a 
referência ao número de dias no mar em 1 de janeiro de 2015.

Alteração 157
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1098/2007
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o bacalhau esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo, 
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie com os tipos de artes 
referidos no n.º 2 nas zonas geográficas e 
no período referidos no n.º 1.  As capturas 
involuntárias de bacalhau devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Sempre que o bacalhau esteja sujeito à 
obrigação de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a proibição de manutenção a 
bordo, estabelecida no primeiro parágrafo, 
não é aplicável. No entanto, é proibido 
pescar esta espécie com os tipos de artes 
referidos no n.º 2 nas zonas geográficas e 
no período referidos no n.º 1. As capturas 
involuntárias de bacalhau devem ser 
desembarcadas e, quando forem de 
tamanho superior aos tamanhos mínimos 
de referência de conservação, devem ser
imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Convém que as quotas sejam um marcador de antecipação económica para os pescadores. 
Os juvenis serão documentados para fins científicos; o facto de se lhes aplicar quotas 
obrigaria a consagrar tempo suplementar à triagem, o que não se justifica nem por razões de 
conservação nem por razões económicas.
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Alteração 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1098/2007
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 9.º-A

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
29.º-A para complementar ou modificar o 
Capítulo IV do presente regulamento, a 
fim de prever medidas técnicas 
transitórias para acometer a situação 
biológica das existências de bacalhau no 
Mar Báltico." 

Or. en

Justificação

O parecer atualmente disponível do CIEM para as unidades populacionais de bacalhau no 
Mar Báltico revela um quadro sombrio. Esta situação, já por si complicada, está a ser objeto 
de debate a nível regional, tendo em vista encontrar, o mais rapidamente possível, as 
soluções adequadas, nomeadamente através da adoção de medidas técnicas. Em 
circunstâncias normais, a adoção de uma solução seria feita no âmbito do processo 
legislativo ordinário no quadro do plano plurianual multiespécies para o Mar Báltico. No 
entanto, a situação das unidades populacionais requer uma ação muito mais célere.

Alteração 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1098/2007
Artigo 29-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) É inserido o seguinte artigo:

"Artigo 29.º-A

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º-A é concedida por um prazo de 
três anos a partir de (data de entrada em 
vigor do presente regulamento). O 
mandato não é renovável.

3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 9.º -A pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho."

Or. en

Justificação

O parecer atualmente disponível do CIEM para as unidades populacionais de bacalhau no 
Mar Báltico revela um quadro sombrio. Esta situação, já por si complicada, está a ser objeto 
de debate a nível regional, tendo em vista encontrar, o mais rapidamente possível, as 
soluções adequadas, nomeadamente através da adoção de medidas técnicas. Em 
circunstâncias normais, a adoção de uma solução seria feita no âmbito do processo 
legislativo ordinário no quadro do plano plurianual multiespécies para o Mar Báltico. No 
entanto, a situação das unidades populacionais requer uma ação muito mais célere.

Alteração 160
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido

Alterações do Regulamento (CE) 
n.º 254/2002

O Regulamento (CE) n.º 254/2002 é 
alterado do seguinte modo:

1) Ao artigo 3.º, n.º 1, é aditado o seguinte 
parágrafo:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

2) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

Or. fr

Justificação

Este regulamento não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.



AM\1037605PT.doc 85/148 PE541.294v01-00

PT

Alteração 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.° Suprimido

Alterações do Regulamento (CE) 
n.º 254/2002 

O Regulamento (CE) n.º 254/2002 é 
alterado do seguinte modo:

(1) Ao artigo 3.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.

(2) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.».

Or. en

Justificação

Uma vez que a obrigação de desembarque para o bacalhau no mar da Irlanda só entra em 
vigor entre 2016 e 2019, esta não deve ser incluída neste ponto.
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Alteração 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido

Alterações do Regulamento (CE) 
n.º 254/2002

O Regulamento (CE) n.º 254/2002 é 
alterado do seguinte modo:

1. Ao artigo 3.º, n.º 1, é aditado o seguinte 
parágrafo:

“Em derrogação do primeiro parágrafo, 
os desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.”

2. Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

“Em derrogação do primeiro parágrafo, 
os desembarques não são proibidos se as 
condições previstas nesse parágrafo não 
puderem ser satisfeitas devido a capturas 
involuntárias de organismos marinhos 
sujeitos à obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx]. Essas 
capturas involuntárias devem ser 
desembarcadas e imputadas a quotas.”

Or. de
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Alteração 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – n.º -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 254/2002
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto em vigor Alteração

(-1) No artigo 2.º, n.º 2, a alínea a) passa 
a ter a seguinte redação:

(iii) não tenham nenhuma malha 
individual, independentemente da sua 
posição na rede, com uma malhagem 
superior a 300 mm, e

“(iii) não tenham nenhuma malha 
individual, independentemente da sua 
posição na rede, com uma malhagem 
superior a 300 mm;”

Or. en

Justificação

Algumas artes de pesca altamente seletivas que foram aprovadas ao abrigo das condições 
estabelecidas no artigo 11.º, n.º 2, do Plano relativo ao bacalhau incluem uma malha 
quadrada com uma malhagem mínima de 300 mm.

Alteração 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 254/2002
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(-1-A) No artigo 2.º, n.º 2, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redação:

(b) É autorizada a utilização de redes de 
arrasto seletivas, desde que não seja 
mantida a bordo nenhuma outra categoria 
de arte de pesca e que essas redes:

"(b) É autorizada a utilização de redes de 
arrasto seletivas e de outras artes de pesca 
altamente seletivas aprovadas nas 
condições previstas no artigo 11.º, n.º 2, 
do Regulamento (CE) n.º 1342/2008 do 
Conselho (Plano relativo ao bacalhau),
desde que não seja mantida a bordo 
nenhuma outra categoria de arte de pesca e 
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que essas redes:

(i) satisfaçam as condições estabelecidas 
nas subalíneas i) a iv) da alínea a), e

(i) satisfaçam as condições estabelecidas 
nas subalíneas i) a iv) da alínea a), e

(ii) sejam confecionadas em conformidade 
com as especificações técnicas constantes 
no presente anexo.

(ii) sejam confecionadas em conformidade 
com as especificações técnicas constantes 
no presente anexo.

Além disso, também podem ser utilizadas 
redes de arrasto seletivas numa zona 
delimitada pelas linhas de rumo que unem 
sequencialmente as seguintes coordenadas:

Além disso, também podem ser utilizadas 
redes de arrasto seletivas e outras artes de 
pesca altamente seletivas numa zona 
delimitada pelas linhas de rumo que unem 
sequencialmente as seguintes coordenadas:

53° 45_ N, 06° 00_ W 53° 45' N, 06° 00' W

53° 45' N, 05° 30' W 53° 45' N, 05° 30' W

53° 30' N, 05° 30' W 53° 30' N, 05° 30' W

53° 30' N, 06° 00' W 53° 30' N, 06° 00' W

53° 45' N, 06° 00' W. 53° 45' N, 06° 00' W."

Or. en

Justificação

Para além das forras interiores, várias outras artes altamente seletivas foram aprovadas no 
âmbito do procedimento mencionado. A sua utilização deve ser permitida na zona definida.

Alteração 165
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido

Alterações do Regulamento (CE) 
n.º 2347/2002 

O Regulamento (CE) n.º 2347/2002 é 
alterado do seguinte modo:

1) Ao artigo 2.º, é aditada a seguinte 
alínea f):

«f) "Capturas involuntárias", as capturas 
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ocasionais de organismos marinhos cuja 
pesca esteja proibida nas circunstâncias 
pertinentes.».

2) No artigo 3.º, n.º 1, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«É proibido aos navios de pesca que não 
possuam uma autorização de pesca de 
profundidade pescar, em cada saída, 
quantidades de espécies de profundidade 
superiores a 100 kg. As quantidades de 
espécies de profundidade superiores a 
100 kg capturadas por esses navios não 
podem ser mantidas a bordo, 
transbordadas ou desembarcadas.

Em derrogação do segundo parágrafo, a 
manutenção a bordo, o transbordo e o 
desembarque não são proibidos se o limite 
de 100 kg previsto nesse parágrafo for 
excedido devido a capturas involuntárias 
de espécies de profundidade sujeitas à 
obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx]. Essas capturas involuntárias 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.».

Or. fr

Justificação

Este regulamento não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2347/2002
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do segundo parágrafo, a 
manutenção a bordo, o transbordo e o 

O primeiro parágrafo não é aplicável às
capturas de espécies de profundidade nas 
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desembarque não são proibidos se o limite 
de 100 kg previsto nesse parágrafo for 
excedido devido a capturas involuntárias
de espécies de profundidade sujeitas à 
obrigação de desembarque estabelecida no
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx]. Essas capturas involuntárias 
devem ser desembarcadas e imputadas a 
quotas.

pescarias sujeitas à obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

Importa esclarecer neste ponto que, a partir da introdução da proibição das devoluções, os 
navios que transportam capturas involuntárias de espécies de profundidade deveriam pôr 
termo às suas pescarias. Ora, hoje em dia muitos navios não conseguem obter uma 
autorização de pesca de profundidade porque não dispõem de um registo das capturas. Por 
conseguinte, a presente alteração revela-se como necessária.

Alteração 167
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 7.º, n.º 1, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

(a) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redação:

"(e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em todas as pescarias ou em 
parte delas, como referido no artigo 15.º
do Regulamento (UE) n.º [xxxx];

(b) É aditada a alínea f) seguinte:

"(f) Se enquadrem no âmbito de outros 
casos previstos pela legislação da União.

Or. en
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Justificação

A Comissão exige que os navios cujas atividades de pesca estejam parcial ou totalmente 
sujeitas à obrigação de desembarque obtenham uma autorização de pesca específica para o 
cumprimento da obrigação de desembarque. Esta autorização acresceria às autorizações já 
existentes e aumentaria os encargos administrativos dos profissionais e dos Estados-
Membros.

Alteração 168
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) O artigo 7.º, n.º 1, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

a) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redação:

«e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em todas as pescarias ou em 
parte delas, como referido no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx];»

b) É aditada a alínea f) seguinte:

«f) Se enquadrem no âmbito de outros 
casos previstos pela legislação da União.»

Or. fr

Justificação

Esta alteração relativa às autorizações de pesca comporta um encargo administrativo 
suplementar para os detentores de licenças. Tal não se justifica dado o seu reduzido valor 
acrescentado em termos de controlo.

Alteração 169
Liadh Ní Riada
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 7.º, n.º 1, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

(a) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redação:

"(e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em todas as pescarias ou em 
parte delas, como referido no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx];

(b) É aditada a alínea f) seguinte:

"(f) Se enquadrem no âmbito de outros 
casos previstos pela legislação da União.

Or. en

Justificação

A Comissão exige que os navios cujas atividades de pesca estejam parcial ou totalmente 
sujeitas à obrigação de desembarque obtenham uma autorização de pesca específica para o 
cumprimento da obrigação de desembarque. Esta autorização acresceria às autorizações já 
existentes e aumentaria os encargos administrativos dos profissionais e dos Estados-
Membros.

Alteração 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 7.º, n.º 1, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

(a) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redação:



AM\1037605PT.doc 93/148 PE541.294v01-00

PT

"(e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em todas as pescarias ou em 
parte delas, como referido no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx];

(b) É aditada a alínea f) seguinte:

"(f) Se enquadrem no âmbito de outros 
casos previstos pela legislação da União.

Or. en

Justificação

A Comissão exige que os navios cuja atividade de pesca está sujeita à obrigação de 
desembarque requeiram uma nova autorização de pesca. Esta autorização viria acrescentar-
se às autorizações já existentes e aumentaria, por conseguinte, as despesas administrativas 
tanto para os pescadores como para os Estados-Membros.

Alteração 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

"e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em todas as pescarias ou em 
parte delas, como referido no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx];»;

Or. de

Alteração 172
Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1 – ponto a)
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Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

"(e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em todas as pescarias ou em 
parte delas, como referido no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º [xxxx];

"(e) Estejam sujeitas a uma obrigação de 
desembarque em qualquer tipo de pescaria 
referida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º  1380/2013."

Or. en

Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 7 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditada a alínea f) seguinte: Suprimido

"f) Se enquadrem no âmbito de outros 
casos previstos pela legislação da União.”

Or. de

Alteração 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições específicas 1. Sem prejuízo das disposições específicas 
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contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo.

contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo
superiores a 50 kg de equivalente peso 
vivo. O limiar de 50 kg é aplicável logo 
que as capturas de uma espécie excedam 
50 kg.

Or. en

Justificação

Na presente alteração a Comissão propõe modificar as margens de tolerância e tornar o 
registo no diário de pesca obrigatório para a globalidade das capturas, o que acarretará um 
aumento das despesas administrativas.

Alteração 175
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo.

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo
superiores a 50 kg de equivalente peso 
vivo. O limiar de 50 kg é aplicável logo 
que as capturas de uma espécie excedam 
50 kg por lanço;

Or. de
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Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1224/2009 prevê, no seu artigo 14.º, uma inscrição no diário de 
pesca para as capturas superiores a 50 kg de equivalente peso vivo. A presente alteração 
deve deixar claro que a exceção de 50 kg para as inscrições no diário de pesca diz respeito a 
cada um dos lanços.

Alteração 176
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo.»;

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo
superiores a 50 kg de equivalente peso 
vivo. O limiar de 50 kg é aplicável logo 
que as capturas de uma espécie excedam 
50 kg.

Or. en

Alteração 177
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
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dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo.

dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo acima 
de 50 kg de equivalente peso vivo.

Or. fr

Justificação

Atendendo ao volume global pescado, este limiar permite não ter em conta as capturas 
ínfimas sem valor científico e que, no entanto, implicariam uma carga de trabalho 
suplementar considerável para os pescadores.

Alteração 178
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo.

1. Sem prejuízo das disposições específicas 
contidas nos planos plurianuais, os capitães 
dos navios de pesca da União de 
comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 10 metros mantêm um diário de 
pesca das suas operações, com indicação 
específica de todas as quantidades de cada 
espécie capturada e mantida a bordo acima 
de 50 kg de equivalente peso vivo. O 
limiar de 50 kg aplica-se a partir da 
captura de uma espécie superior a 50 kg.

Or. it

Justificação

A obrigação de registo de todas as capturas representa um encargo administrativo excessivo 
para os pescadores; o registo a partir de 50 kg de peso vivo, previsto no artigo 14.º do 
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Regulamento (CE) n.º 1224/2009, é suficiente.

Alteração 179
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É aditado o n.º 7-A, com a seguinte 
redação:

"1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
os capitães dos navios de pesca da União 
que pescaram espécies pelágicas ou 
industriais e que mantenham essas 
capturas a bordo frescas e não triadas, 
podem, em alternativa, indicar, no seu 
diário de pesca, todas as quantidades de 
cada espécie capturada e mantida a bordo 
superiores a [10%] de equivalente peso 
vivo da quantidade total capturada e 
mantida a bordo fresca e não triada."

Or. en

Justificação

Em relação às pescarias em que as capturas são armazenadas frescas e não triadas em 
grandes quantidades a bordo dos navios, nomeadamente no caso das capturas de espécies 
pelágicas e industriais, não é possível, para os capitães dos navios, devido ao tamanho 
dessas capturas, registar, no diário de pesca, as capturas de cada espécie respeitando o 
limite máximo de 50 kg e a margem de tolerância para as estimativas registadas no diário de 
pesca. Estas regras vão ao arrepio do princípio da proporcionalidade e dos direitos 
reconhecidos por lei aos pescadores que se vêm forçados a cumprir requisitos impossíveis de 
satisfazer. Por conseguinte é introduzido um novo limite para as espécies pelágicas e 
industriais armazenadas frescas e não triadas em grandes quantidades.

Alteração 180
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

«A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
mantidas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10 % do valor inscrito 
no diário de pesca para todas as espécies. 
Se, em relação a uma ou várias espécies, 
as capturas totais correspondentes forem 
inferiores a 50 quilogramas, a margem de 
tolerância autorizada é de 20 %.»

Or. fr

Justificação

O registo das capturas de uma espécie inferiores a 50 kg não é cientificamente pertinente e 
não existe qualquer razão para alterar os limiares atuais.

Alteração 181
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
mantidas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10 % do valor inscrito 
no diário de pesca para todas as espécies. 
Se, em relação a uma ou várias espécies, 
as capturas totais correspondentes forem 
inferiores a 50 quilogramas, a margem de 
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tolerância autorizada é de 20 %.

Or. it

Alteração 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
mantidas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10% do valor inscrito no 
diário de pesca para todas as espécies. Se, 
em relação a uma ou várias espécies, as 
capturas totais correspondentes forem 
inferiores a 50 quilogramas, a margem de 
tolerância autorizada é de 2%.

A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
mantidas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 25% do valor inscrito no 
diário de pesca para todas as espécies.

Or. es

Alteração 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
mantidas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10% do valor inscrito no 
diário de pesca para todas as espécies. Se, 
em relação a uma ou várias espécies, as 
capturas totais correspondentes forem 

A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
mantidas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10% do valor inscrito no 
diário de pesca para todas as espécies, 
exceto nos seguintes casos:
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inferiores a 50 quilogramas, a margem de 
tolerância autorizada é de 20 %.

(a) No caso dos navios empenhados na 
pesca do atum tropical e nas viagens em 
que o peso total das capturas ultrapassa 
as 100 toneladas, a margem de tolerância 
é de 10% para a globalidade da viagem;

(b) Para as capturas de atum rabilho que 
incluem exemplares com um peso 
superior a 150 kg e que não atingem 1 
tonelada de atum rabilho por viagem de 
pesca, a tolerância é de 20%;

(c) Para a captura de alabote-do-atlântico 
armazenado sem tratamento, a tolerância 
é de 20%.

Or. en

Justificação

A experiência decorrente da aplicação do regulamento que institui um regime de controlo 
mostrou que, em relação a este tipo de pesca, não é adequada uma margem de tolerância de 
10%. Em relação ao primeiro caso, estudos científicos revelaram que é efetivamente difícil 
fazer uma estimativa precisa e distinguir entre si algumas espécies de atum tropical. Já no 
segundo caso, há espécies em que um só peixe pode ter um peso considerável, o que torna 
difícil uma estimativa inferior à margem de tolerância de 10%.

Alteração 184
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(d) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

"4. Os capitães de navios de pesca da 
União registam igualmente nos seus 
diários de pesca todas as devoluções 
estimadas em volume para qualquer 
espécie.”
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Or. en

Justificação

A Comissão propõe alargar a obrigação de registo no diário de bordo a todas as capturas 
mantidas a bordo, bem como as atualmente rejeitadas, independentemente do volume de 
capturas. Tal não se justifica no âmbito do presente regulamento, uma vez que não está 
estritamente relacionada com a entrada em vigor da obrigação de desembarque.

Alteração 185
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(d) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

"4. Os capitães de navios de pesca da 
União registam igualmente nos seus 
diários de pesca todas as devoluções 
estimadas em volume para qualquer 
espécie."

Or. en

Justificação

A Comissão propõe alargar a obrigação de registo no diário de bordo a todas as capturas 
mantidas a bordo, bem como as atualmente rejeitadas, independentemente do volume de 
capturas. Tal não se justifica no âmbito do presente regulamento, uma vez que não está 
estritamente relacionada com a entrada em vigor da obrigação de desembarque.

Alteração 186
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

d) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

«4. Os capitães de navios de pesca da 
União registam igualmente nos seus 
diários de pesca todas as devoluções 
estimadas em volume para qualquer 
espécie.»

Or. it

Alteração 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(d) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

"4. Os capitães de navios de pesca da 
União registam igualmente nos seus 
diários de pesca todas as devoluções 
estimadas em volume para qualquer 
espécie."

Or. en

Justificação

Na presente alteração a Comissão propõe um alargamento da obrigação de registar todas as 
espécies mantidas a bordo, independentemente do volume de capturas. Esta modificação não 
se justifica na medida em que não está estritamente relacionada com a implementação da 
obrigação de desembarque.

Alteração 188
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d)
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Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

d) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

«4. Os capitães de navios de pesca da 
União registam igualmente nos seus 
diários de pesca todas as devoluções 
estimadas em volume para qualquer 
espécie.»

Or. fr

Justificação

Este número não diz respeito à obrigação de desembarque fixada para janeiro de 2015.

Alteração 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – n.º -3 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(-3) No artigo 17.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

1. Os capitães dos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros que 
exerçam atividades de pesca em pescarias 
sujeitas a um plano plurianual e que 
estejam sujeitos à obrigação de manter um 
diário de pesca eletrónico de acordo com o 
disposto no artigo 15.º notificam às 
autoridades competentes do Estado-
Membro do seu pavilhão com, pelo menos, 
quatro horas de antecedência 
relativamente à hora prevista de chegada 

"1. Os capitães dos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros sujeitos 
à obrigação de manter um diário de pesca 
eletrónico de acordo com o disposto no 
artigo 15.º, notificam às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão a informação descrita no 
segundo parágrafo nos seguintes casos:
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ao porto, as seguintes informações:

(a) Imediatamente após terem 
abandonado a zona de pesca e sempre 
pelo menos uma hora antes da hora 
prevista para a chegada a um porto do seu 
próprio Estado-Membro de pavilhão no 
caso dos navios de pesca que estão a 
exercer a sua atividade em unidades 
populacionais sujeitas a um plano 
plurianual e que, para a viagem em 
questão, exercem a atividade de pesca 
apenas nas águas territoriais do seu 
Estado de pavilhão;

(b) Pelo menos quatro horas antes da 
hora prevista para a chegada ao porto nos 
restantes casos de navios de pesca que 
estejam a exercer a sua atividade em 
unidades populacionais sujeitas a um 
plano plurianual.

Em relação aos casos descritos no 
primeiro parágrafo, as autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão devem obter as seguintes 
informações:"

Or. en

Justificação

A experiência adquirida nos últimos anos com a aplicação do regulamento que institui um 
regime de controlo revelou que, no caso dos navios que exercem a sua atividade de pesca 
junto do porto, é extremamente difícil respeitar a obrigação de notificação prévia. Assim, 
uma hora antes para a frota de pesca artesanal e para a frota costeira é suficiente, atendendo 
nomeadamente ao risco de o navio ser obrigado a permanecer no mar à espera de poder dar 
entrada no porto.

Alteração 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné 

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 20
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Texto em vigor Alteração

(3-A) O artigo 20.º passa a ter a seguinte 
redação:

1. Os transbordos no mar são proibidos em 
águas comunitárias. Os transbordos apenas 
são permitidos, mediante autorização e nas 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, em portos ou locais perto do 
litoral dos Estados-Membros designados 
para o efeito e em conformidade com as 
condições estabelecidas no artigo 43.°, n.° 
5.

"1. Os transbordos no mar são proibidos 
em águas comunitárias, exceto para as 
pescarias descritas no n.º 4. Os 
transbordos apenas são permitidos, 
mediante autorização e nas condições 
estabelecidas no presente regulamento, em 
portos ou locais perto do litoral dos 
Estados-Membros designados para o efeito 
e em conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 43.o, n.° 5.

2. Se a operação de transbordo for 
interrompida, pode ser exigida uma 
autorização para a reatar.

2. Se a operação de transbordo for 
interrompida, pode ser exigida uma 
autorização para a reatar.

3. Para efeitos do presente artigo, a 
recolocação, as atividades de pesca com 
redes de arrasto de parelha e as operações 
de pesca que envolvem a ação conjunta de 
dois ou mais navios de pesca comunitários 
não são consideradas como transbordo.

3. Para efeitos do presente artigo, a 
recolocação, as atividades de pesca com 
redes de arrasto de parelha e as operações 
de pesca que envolvem a ação conjunta de 
dois ou mais navios de pesca comunitários 
não são consideradas como transbordo.

4. Os transbordos apenas são autorizados 
entre cercadores com rede de cerco com 
retenida em águas comunitárias quando 
exercem a sua atividade em pescarias que 
exploram unidades populacionais de 
biqueirão, sarda/cavala, carapau ou 
sardinha."

Or. en

Justificação

Os cercadores com rede de cerco com retenida empenhados na pescaria de biqueirão, 
sarda/cavala, carapau ou sardinha frequentemente exercem a sua atividade longe do porto. 
Uma vez que a frescura do peixe é fundamental para a sua comercialização e a fim de obter 
um preço mais interessante, não é rentável para a frota que todos os navios regressem ao 
porto ao mesmo tempo. Permitir o transbordo implicaria uma redução do consumo de 
combustível e da poluição atmosférica, mantendo, simultaneamente, a rentabilidade sem 
reduzir o nível de controlo, dado que cada navio registaria as suas capturas e comunicaria os 
dados relativos ao transbordo.
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Alteração 191
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 21 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

"A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
transbordadas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10 % do valor inscrito na 
declaração de transbordo para todas as 
espécies. Se, em relação a uma ou várias 
espécies, as capturas totais correspondentes 
forem inferiores a 50 quilogramas, a 
margem de tolerância autorizada é de 
20 %."

Or. en

Justificação

Conforme previsto no artigo 14.º do Regulamento (UE) n.º 1224/2009, as capturas devem ser 
registadas em diários de pesca a partir dos 50 kg de equivalente peso vivo. Por conseguinte, 
não é necessário alterar este aspeto no presente regulamento.

Alteração 192
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

«A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
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transbordadas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10 % do valor inscrito 
na declaração de transbordo para todas as 
espécies. Se, em relação a uma ou várias 
espécies, as capturas totais 
correspondentes forem inferiores a 
50 quilogramas, a margem de tolerância 
autorizada é de 20 %.»

Or. it

Justificação

O registo das capturas no diário de bordo a partir de 50 kg de equivalente peso vivo, tal 
como previsto no artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, é suficiente.

Alteração 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 21 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

"A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
transbordadas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10% do valor inscrito 
na declaração de transbordo para todas as 
espécies. Se, em relação a uma ou várias 
espécies, as capturas totais 
correspondentes forem inferiores a 
50 quilogramas, a margem de tolerância 
autorizada é de 20%."

Or. en

Justificação

A Comissão propõe que as margens de tolerância sejam alteradas e que o registo no diário 
de pesca seja tornado obrigatório para a globalidade da captura, o que implicará um 
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aumento das despesas administrativas. Este parágrafo está ligado ao artigo 14.º, pelo que 
deve ser suprimido.

Alteração 194
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido

«A margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades de peixe 
transbordadas a bordo, expressas em 
quilogramas, é de 10 % do valor inscrito 
na declaração de transbordo para todas as 
espécies. Se, em relação a uma ou várias 
espécies, as capturas totais 
correspondentes forem inferiores a 
50 quilogramas, a margem de tolerância 
autorizada é de 20 %.»

Or. fr

Justificação

Não existe qualquer razão para alterar as disposições atuais.

Alteração 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 24 – n.° 1

Texto em vigor Alteração

5-A. O artigo 24.º, n.º 1, passa a ter a 
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seguinte redação:

1. Os capitães de navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros, ou os 
seus representantes, registam por meios 
eletrónicos as informações referidas no 
artigo 23.º e enviam-nas por via eletrónica 
à autoridade competente do Estado-
Membro de pavilhão no prazo de 24 horas 
após a conclusão da operação de 
desembarque.

"1. Nos casos em que o peso 
desembarcado é inferior a 100 toneladas,
os capitães de navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora igual ou superior a 12 metros, ou os 
seus representantes, registam por meios 
eletrónicos as informações referidas no 
artigo 23.º e enviam-nas por via eletrónica 
à autoridade competente do Estado-
Membro de pavilhão no prazo de 24 horas 
após a conclusão da operação de 
desembarque.  Quando o peso 
desembarcado for superior a 100 
toneladas, o prazo acordado para a
conclusão da declaração de desembarque 
é de 72 horas."

Or. en

Justificação

No caso do desembarque de um navio após uma longa viagem, é necessário calcular os 
valores para a declaração de desembarque a fim de verificar os dados, tendo nomeadamente 
em consideração as várias apresentações, espécies, zonas de pesca e fatores de conversão, o 
que é mais moroso do que no caso de desembarques de menores dimensões e mais simples.

Alteração 196
Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A

Texto da Comissão Alteração

(6) É inserido o seguinte artigo 25.º-A a 
seguir ao artigo 25.º:

Suprimido

"Artigo 25.º-A

Monitorização eletrónica à distância

1. Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
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legislação da União ou uma decisão de 
um Estado-Membro, para efeitos de 
controlo da obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem estar 
instalados os dispositivos de um sistema 
de monitorização eletrónica à distância. 
Esse sistema deve assegurar 
permanentemente o registo, por câmaras, 
de dados sobre as atividades de pesca e as 
atividades conexas, incluindo a 
transformação das capturas.

2. Os navios de pesca a que se refere o 
n.º 1 devem igualmente estar equipados 
com:

(a) Dispositivos amovíveis de 
armazenagem de dados aprovados pelas 
autoridades competentes nos quais todas 
as imagens das atividades de pesca sejam 
salvaguardadas em permanência; bem 
como

(b) Sensores fixados aos sistemas que 
comandam as artes de pesca e ao guincho 
ou ao tambor da rede, que registem todos 
os movimentos relacionados com a 
calagem e a alagem das artes de pesca.

3. Os sistemas de monitorização 
eletrónica à distância instalados a bordo 
dos navios de pesca devem funcionar de 
forma completamente automática e não 
permitir a introdução ou extração de 
posições erradas nem qualquer 
manipulação.

4. Os Estados-Membros garantem que 
dispõem das capacidades técnicas para 
analisar e utilizar eficazmente as 
informações fornecidas pelo sistema de 
monitorização eletrónica à distância.

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 119.º-A no que diz respeito:

(a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância;
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(b) Às responsabilidades dos capitães no 
que se refere aos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(c) Às medidas a tomar em caso de 
deficiência técnica ou avaria dos sistemas 
de monitorização eletrónica à distância;

(d) Às obrigações dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
informações sobre a utilização dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.»

6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras de execução relativas:

(a) Aos requisitos dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(b) Às especificações dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(c) Às medidas de controlo a adotar pelo 
Estado-Membro de pavilhão;

(d) Ao acesso da Comissão aos dados dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.

Estes atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 119.º, 
n.º 2."

Or. en

Justificação

Dado que a regionalização constitui um aspeto fundamental da reforma da PCP, o sistema de 
monitorização eletrónica dos navios deve ser definido por cada Estado-Membro.

Alteração 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A
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Texto da Comissão Alteração

6. É inserido o seguinte artigo 25.º-A 
a seguir ao artigo 25.º:

Artigo 25.º-A

Monitorização eletrónica à distância

1. Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de 
um Estado-Membro, para efeitos de 
controlo da obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] devem estar 
instalados os dispositivos de um sistema 
de monitorização eletrónica à distância. 
Esse sistema deve assegurar 
permanentemente o registo, por câmaras, 
de dados sobre as atividades de pesca e as 
atividades conexas, incluindo a 
transformação das capturas.

2. Os navios de pesca a que se refere o 
n.º 1 devem igualmente estar equipados 
com:

a) Dispositivos amovíveis de 
armazenagem de dados aprovados pelas 
autoridades competentes nos quais todas 
as imagens das atividades de pesca sejam 
salvaguardadas em permanência; e

b) Sensores fixados aos sistemas que 
comandam as artes de pesca e ao guincho 
ou ao tambor da rede, que registem todos 
os movimentos relacionados com a 
calagem e a alagem das artes de pesca.

3. Os sistemas de monitorização 
eletrónica à distância instalados a bordo 
dos navios de pesca devem funcionar de 
forma completamente automática e não 
permitir a introdução ou extração de 
posições erradas nem qualquer 
manipulação.

4. Os Estados-Membros garantem que 
dispõem das capacidades técnicas para 

Suprimido
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analisar e utilizar eficazmente as 
informações fornecidas pelo sistema de 
monitorização eletrónica à distância.

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 119.º-A no que diz respeito:

a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância;

b) Às responsabilidades dos capitães no 
que se refere aos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

c) Às medidas a tomar em caso de 
deficiência técnica ou avaria dos sistemas 
de monitorização eletrónica à distância;

d) Às obrigações dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
informações sobre a utilização dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.»

(6) A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras de execução relativas:

a) Aos requisitos dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

b) Às especificações dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

c) Às medidas de controlo a adotar pelo 
Estado-Membro de pavilhão;

d) Ao acesso da Comissão aos dados dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.

Estes atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 119.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 198
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A

Texto da Comissão Alteração

1. Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de um 
Estado-Membro, para efeitos de controlo 
da obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx] devem estar instalados os 
dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância. Esse 
sistema deve assegurar permanentemente 
o registo, por câmaras, de dados sobre as 
atividades de pesca e as atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

1. Se a legislação da União ou uma decisão 
de um Estado-Membro prevê que os 
navios de pesca estão sujeitos à 
monitorização eletrónica à distância para 
efeitos de controlo da obrigação de 
desembarque estabelecida no artigo 15.º do
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, os 
navios de pesca devem estar equipados 
com os dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância. Esse 
sistema assegura permanentemente o 
registo de dados sobre as atividades de 
pesca e as atividades conexas, incluindo a 
transformação das capturas, por meio de 
câmaras ou outros dispositivos eletrónicos 
capazes de registar todos os movimentos 
relacionadas com a calagem e a alagem 
das artes de pesca.

2. Os navios de pesca a que se refere o
n.º 1 devem igualmente estar equipados 
com:

2. Os sistemas de monitorização 
eletrónica à distância instalados a bordo 
dos navios de pesca a que se refere o n.º 1, 
funcionam de forma completamente 
automática e não permitir a introdução 
ou extração de posições erradas nem 
qualquer manipulação.

(a) Dispositivos amovíveis de 
armazenagem de dados aprovados pelas 
autoridades competentes nos quais todas 
as imagens das atividades de pesca sejam 
salvaguardadas em permanência; bem 
como

(b) Sensores fixados aos sistemas que 
comandam as artes de pesca e ao guincho 
ou ao tambor da rede, que registem todos 
os movimentos relacionados com a 
calagem e a alagem das artes de pesca.

3. Os sistemas de monitorização eletrónica 
à distância instalados a bordo dos navios 
de pesca devem funcionar de forma 

3. Os Estados-Membros garantem que 
dispõem das capacidades técnicas para 
analisar e utilizar eficazmente as 
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completamente automática e não permitir 
a introdução ou extração de posições 
erradas nem qualquer manipulação.

informações fornecidas pelo sistema de 
monitorização eletrónica à distância.

4. Os Estados-Membros garantem que 
dispõem das capacidades técnicas para 
analisar e utilizar eficazmente as 
informações fornecidas pelo sistema de 
monitorização eletrónica à distância.

4. Os dados registados são tratados em 
conformidade com as regras de proteção 
de dados e princípios aplicáveis.

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 119.º-A no que diz respeito:

5. A Comissão fixa, por meio de atos de 
execução, regras detalhadas em matéria 
de requisitos e especificações dos sistemas 
de monitorização eletrónica à distância, 
tal como definidos nos n.ºs 1 e 2. Ao fazê-
lo, a Comissão respeita os princípios da 
proporcionalidade e da eficácia.

(a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância;

(b) Às responsabilidades dos capitães no 
que se refere aos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(c) Às medidas a tomar em caso de 
deficiência técnica ou avaria dos sistemas 
de monitorização eletrónica à distância;

(d) Às obrigações dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
informações sobre a utilização dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.»

6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras de execução relativas:

(a) Aos requisitos dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(b) Às especificações dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(c) Às medidas de controlo a adotar pelo 
Estado-Membro de pavilhão;

(d) Ao acesso da Comissão aos dados dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.

Estes atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 119.º, 

Estes atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 119.º, 
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n.º 2.». n.º 2.».

Or. en

Justificação

A decisão de implementar este tipo de controlo e os pormenores relativos a esses controlos 
devem caber ao Estado-Membro. A presente alteração assegura um quadro para a utilização 
de sistemas de monitorização eletrónica à distância no caso de os pescadores de uma 
determinada região concordarem com uma forma de gestão que recorra a este sistema, o que 
assegura a igualdade de condições entre os Estados-Membros.

Alteração 199
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – título

Texto da Comissão Alteração

Monitorização eletrónica à distância Vigilância, monitorização e registo das 
atividades de pesca

Or. it

Alteração 200
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – título e n.ºs 1 a 3

Texto da Comissão Alteração

Monitorização eletrónica à distância Acompanhamento, controlo e registo de 
dados relativos às atividades de pesca

1. Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de 

1. No respeito do calendário de aplicação
da obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, os Estados-Membros devem 
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um Estado-Membro, para efeitos de 
controlo da obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx] devem estar instalados os 
dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância. Esse 
sistema deve assegurar permanentemente o 
registo, por câmaras, de dados sobre as 
atividades de pesca e as atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

dispor das capacidades técnicas e 
humanas necessárias para assegurar 
permanentemente o registo de dados sobre 
as atividades de pesca e as atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

2. Os navios de pesca a que se refere o
n.º 1 devem igualmente estar equipados 
com:

2. Em virtude da legislação da União ou 
de uma decisão específica adotada por um 
Estado-Membro, o registo referido no
n.º 1 é feito com a ajuda de uma 
documentação das capturas transparente, 
do diário de bordo, bem como:

(a) Dispositivos amovíveis de 
armazenagem de dados aprovados pelas 
autoridades competentes nos quais todas 
as imagens das atividades de pesca sejam 
salvaguardadas em permanência; en

(a) De um sistema de observadores a 
bordo, ou

(b) Sensores fixados aos sistemas que 
comandam as artes de pesca e ao guincho 
ou ao tambor da rede, que registem todos 
os movimentos relacionados com a 
calagem e a alagem das artes de pesca.

(b) De um sistema de inspeção no mar, 
por via aérea ou navios-patrulha, ou

(c) De um sistema de monitorização 
eletrónica à distância, ou

(d) De qualquer sistema de monitorização 
equivalente.

3. Os sistemas de monitorização eletrónica 
à distância instalados a bordo dos navios 
de pesca devem funcionar de forma 
completamente automática e não permitir 
a introdução ou extração de posições 
erradas nem qualquer manipulação.

3. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 119.º-A, no que diz respeito à 
definição das exigências e dos critérios 
comuns dos sistemas de monitorização 
eletrónica à distância referidos no n.º 2, 
alínea c), a fim de assegurar e fazer 
respeitar em permanência condições de 
concorrência equitativas em toda a União 
e oferecer garantias jurídicas neste 
domínio.

Or. nl
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Alteração 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – título e n.°s 1 a 3

Texto da Comissão Alteração

Monitorização eletrónica à distância Acompanhamento, controlo e registo de 
dados relativos às atividades de pesca

(1) Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de 
um Estado-Membro, para efeitos de 
controlo da obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º [xxxx] devem estar instalados os 
dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância. Esse 
sistema deve assegurar permanentemente
o registo, por câmaras, de dados sobre as
atividades de pesca e as atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

(1) No respeito do calendário de aplicação
da obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, os Estados-Membros devem
dispor das capacidades técnicas e 
humanas necessárias para assegurar em 
permanência o registo de dados relativos 
às atividades de pesca e às atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

(2) Os navios de pesca a que se refere o 
n.º 1 devem igualmente estar equipados
com:

(2) Em virtude da legislação da União ou 
de uma decisão específica adotada por um 
Estado-Membro, o registo referido no
n.º 1 é feito com a ajuda de uma 
documentação das capturas transparente, 
do diário de bordo, bem como:

a) Dispositivos amovíveis de 
armazenagem de dados aprovados pelas 
autoridades competentes nos quais todas 
as imagens das atividades de pesca sejam 
salvaguardadas em permanência; e

a) de um sistema de observadores a bordo, 
ou

b) Sensores fixados aos sistemas que 
comandam as artes de pesca e ao guincho 
ou ao tambor da rede, que registem todos 
os movimentos relacionados com a 
calagem e a alagem das artes de pesca.

b) de um sistema de inspeção no mar, por 
via aérea ou navios-patrulha, ou

c) de um sistema de monitorização 
eletrónica à distância, ou
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d) de qualquer tipo de sistema de 
monitorização equivalente.

(3) Os sistemas de monitorização 
eletrónica à distância instalados a bordo 
dos navios de pesca devem funcionar de 
forma completamente automática e não 
permitir a introdução ou extração de 
posições erradas nem qualquer 
manipulação.

(3) É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 119.º-A, no que diz respeito à 
definição das exigências e dos critérios 
comuns dos sistemas de monitorização 
eletrónica à distância referidos no n.º 2, 
alínea c).

Or. de

Alteração 202
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de 
um Estado-Membro, para efeitos de 
controlo da obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º [xxxx] devem estar instalados os 
dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância. Esse 
sistema deve assegurar permanentemente
o registo, por câmaras, de dados sobre as 
atividades de pesca e as atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

1. No respeito do calendário de aplicação
da obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, os Estados-Membros devem 
dispor das capacidades técnicas e 
humanas necessárias para assegurar o 
registo de dados sobre as atividades de 
pesca e as atividades conexas, incluindo a 
transformação das capturas.

Or. it

Justificação

Não é possível impor um sistema de vigilância único, pelo que esta deve continuar a ser da 
competência dos Estados-Membros.
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Alteração 203
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos navios de pesca sujeitos à 
utilização de monitorização eletrónica à 
distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de um 
Estado-Membro, para efeitos de controlo 
da obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx] devem estar instalados os 
dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância. Esse 
sistema deve assegurar permanentemente 
o registo, por câmaras, de dados sobre as 
atividades de pesca e as atividades 
conexas, incluindo a transformação das 
capturas.

1. Nos navios de pesca em que seja 
possível utilizar a monitorização eletrónica 
à distância, em conformidade com a 
legislação da União ou uma decisão de um 
Estado-Membro, para efeitos de controlo 
da obrigação de desembarque estabelecida 
no artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
[xxxx] podem ser instalados os 
dispositivos de um sistema de 
monitorização eletrónica à distância, 
respeitando o direito do trabalho, o direito 
à imagem e o direito à proteção da vida 
privada dos trabalhadores marítimos. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
utilizar recursos humanos para efeitos de 
controlo.

Or. fr

Alteração 204
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios de pesca a que se refere o
n.º 1 devem igualmente estar equipados 
com:

2. Em virtude da legislação da União ou 
de uma decisão adotada por um 
Estado-Membro, o registo previsto no n.º 
1 é efetuado no diário de bordo e:
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Or. it

Alteração 205
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispositivos amovíveis de 
armazenagem de dados aprovados pelas 
autoridades competentes nos quais todas 
as imagens das atividades de pesca sejam 
salvaguardadas em permanência; e

a) Por um sistema de observação a bordo;

Or. it

Alteração 206
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sensores fixados aos sistemas que 
comandam as artes de pesca e ao guincho 
ou ao tambor da rede, que registem todos 
os movimentos relacionados com a 
calagem e a alagem das artes de pesca.

b) Por um sistema de inspeção no mar;

Or. it

Alteração 207
Renata Briano
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 2 – alíneas b-A) e b-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Por um sistema de vigilância 
eletrónica à distância; ou

b-B) Por outros sistemas de vigilância 
equivalentes.

Or. it

Alteração 208
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os sistemas de monitorização 
eletrónica à distância instalados a bordo 
dos navios de pesca devem funcionar de 
forma completamente automática e não 
permitir a introdução ou extração de 
posições erradas nem qualquer 
manipulação.

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 119.º, no que diz respeito à 
definição de critérios comuns de 
vigilância eletrónica previstos no n.º 2, 
alínea b-A).

Or. it

Alteração 209
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros garantem que 
dispõem das capacidades técnicas para 
analisar e utilizar eficazmente as 
informações fornecidas pelo sistema de 
monitorização eletrónica à distância.

Suprimido

Or. it

Alteração 210
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de garantir a privacidade dos 
pescadores, o tratamento das informações 
registadas no sistema de monitorização 
eletrónica à distância deve respeitar a 
legislação em matéria de proteção de 
dados da União e do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 211
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 119.º-A no que diz respeito:

Suprimido
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(a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância;

(b) Às responsabilidades dos capitães no 
que se refere aos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(c) Às medidas a tomar em caso de 
deficiência técnica ou avaria dos sistemas 
de monitorização eletrónica à distância;

(d) Às obrigações dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
informações sobre a utilização dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.

Or. it

Alteração 212
Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância;

(a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância e o período de tempo em que os 
dados devem ser conservados;

Or. en

Justificação

O COM deve especificar o período de tempo para a conservação dos dados. 

Alteração 213
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância;

a) Aos dados a registar e a tratar pelos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância, na medida em que estes 
respeitem o direito do trabalho, o direito à 
imagem e o direito à proteção da vida 
privada dos trabalhadores marítimos e 
não estejam, por conseguinte, equipados 
com câmaras;

Or. fr

Alteração 214
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras de execução relativas:

Suprimido

(a) Aos requisitos dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(b) Às especificações dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

(c) Às medidas de controlo a adotar pelo 
Estado-Membro de pavilhão;

(d) Ao acesso da Comissão aos dados dos 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância.

Estes atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 119.º, n.º 2.

Or. it
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Alteração 215
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 25-A – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos requisitos dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância;

a) Aos requisitos dos sistemas de 
monitorização eletrónica à distância, na 
medida em que estes respeitem o direito 
do trabalho, o direito à imagem e o direito 
à proteção da vida privada dos 
trabalhadores marítimos e não disponham 
de câmaras;

Or. fr

Alteração 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 7 – alínea –a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a) No artigo 33.°, é inserido o seguinte 
número:

"1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
os capitães dos navios de pesca da União 
que pescaram espécies pelágicas ou 
industriais e que mantenham essas 
capturas a bordo frescas e não triadas, 
podem, em alternativa, indicar, no seu 
diário de pesca, todas as quantidades de 
cada espécie capturada e mantida a bordo 
superiores a [10%] de equivalente peso 
vivo da quantidade total capturada e 
mantida a bordo fresca e não triada."
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Or. en

Justificação

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Alteração 217
Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os dados agregados referentes às 
quantidades de cada unidade populacional 
ou grupo de unidades populacionais 
sujeitas a TAC ou a quotas desembarcadas 
no mês anterior, incluindo, numa rubrica 
separada, as quantidades de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação aplicável; e

(a) Os dados agregados referentes às 
quantidades de cada unidade populacional 
ou grupo de unidades populacionais 
sujeitas a TAC ou a quotas desembarcadas 
no mês anterior, incluindo, numa rubrica 
separada, as quantidades de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação aplicável, bem como as 
quantidades de todas as unidades 
populacionais devolvidas no mar; e

Or. en
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Justificação

Dado que uma das vantagens da obrigação de desembarque consiste num melhor 
entendimento da dimensão e da composição do total das capturas, nomeadamente das 
devoluções, importa que esses dados sejam comunicados.

Alteração 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A

Texto da Comissão Alteração

"Artigo 49.º-A Suprimido

Estiva separada das capturas de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação

1. Todas as capturas de tamanho inferior 
ao tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a 
bordo dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores distintos para cada unidade 
populacional de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

2. É proibido conservar a bordo dos 
navios de pesca da União, em qualquer 
tipo de caixa, compartimento ou 
contentor, qualquer quantidade de 
capturas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação 
aplicável misturada com outros produtos 
da pesca.

3. Os n.°s 2 e 3 não se aplicam:

– se as capturas forem compostas por 
mais de 80 % de faneca-da-noruega e 
galeota capturadas para fins que não o 
consumo humano ou de uma ou mais das 
seguintes espécies:
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– sarda,

– arenque,

– carapau,

– verdinho,

– pimpim,

– biqueirão,

– argentinas,

– sardinha,

– espadilha;

– aos navios de pesca de comprimento de 
fora a fora inferior a 12 metros de 
comprimento, sempre que as capturas de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação tenham sido 
triadas, pesadas e registadas no diário de 
bordo.

4. Nos casos referidos no n.º 3, os 
Estados-Membros monitorizam a 
composição das capturas mediante 
amostragem."

Or. en

Alteração 219
Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores distintos para cada unidade 
populacional de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.
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compartimentos ou contentores.

Or. en

Justificação

As pequenas quantidades de peixe sujeitas à obrigação de desembarque devem poder ser 
armazenadas conjuntamente - em vez de o serem separadamente por espécie -, desde que não 
sejam armazenadas juntamente com as capturas comerciais.

Alteração 220
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores distintos para cada unidade 
populacional de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

Or. fr

Justificação

É não só extremamente moroso, mas também inútil, exigir que os pescadores separem cada 
unidade populacional subdimensionada. O desembarque das capturas subdimensionadas não 
faz parte da atividade comercial dos pescadores, mas é um dever regulamentar para fins de 
conservação. Parece, por isso, injusto impor este trabalho a título gratuito.

Alteração 221
Renata Briano
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores distintos para cada unidade 
populacional de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

Or. it

Alteração 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores distintos para cada unidade 
populacional de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

Or. en

Justificação

Esta obrigação representa um pesado ónus, nomeadamente para as empresas cuja atividade 
consiste na pesca de pequena escala, que dispõem de menos espaço para armazenar as 
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capturas destinadas a consumo humano.

Alteração 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores distintos para cada unidade 
populacional de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

1. Todas as capturas de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de 
conservação aplicável conservadas a bordo 
dos navios de pesca da União são 
colocadas em caixas, compartimentos ou 
contentores de forma a que possam ser 
distinguidas das demais caixas, 
compartimentos ou contentores.

Or. de

Alteração 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.° 1, os navios 
que pescaram espécies pelágicas deixam 
de estar obrigados a implementar a estiva 
separada das capturas de tamanho 
inferior ao tamanho mínimo de referência 
de conservação. No entanto, esta exceção 
não é aplicável aos navios que 
autorizaram a utilização de dispositivos de 
classificação automática.
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Or. en

Alteração 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibido conservar a bordo dos 
navios de pesca da União, em qualquer 
tipo de caixa, compartimento ou 
contentor, qualquer quantidade de 
capturas de tamanho inferior ao tamanho 
mínimo de referência de conservação 
aplicável misturada com outros produtos 
da pesca.

Suprimido

Or. en

Alteração 226
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 2 não se aplica até ao limite de 
10 % em peso vivo do total das capturas 
de cada uma das seguintes espécies 
mantidas a bordo: sardinha, biqueirão, 
arenque, carapau e sarda/cavala.

O cálculo da percentagem de sardinha, 
biqueirão, arenque, carapau e 
sarda/cavala de tamanho inferior ao 
regulamentar deve ser efetuado em termos 
de peso vivo de todos os organismos 
marinhos a bordo, após a triagem ou 
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aquando do desembarque. Estas capturas 
são imputadas a quotas no caso das 
espécies sujeitas a quotas.

A percentagem pode ser calculada com 
base numa ou em várias amostras 
representativas. O limite de 10 % não deve 
ser excedido durante o transbordo, o 
desembarque, o transporte, o 
armazenamento, a exposição ou a venda.

Or. fr

Justificação

Esta flexibilidade de 10 % já em vigor atualmente permite aos profissionais proceder à 
triagem no cais e não a bordo. Tal é muito importante, pois, no caso de certas espécies 
pelágicas, a triagem das capturas subdimensionadas é muito difícil a bordo. Esta derrogação 
só se aplica à triagem e não conduz, em caso algum, à comercialização dos juvenis.

Alteração 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-A – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.°s 2 e 3 não se aplicam: 3. O n.° 1 não se aplica:

– se as capturas forem compostas por mais 
de 80% de faneca-da-noruega e galeota 
capturadas para fins que não o consumo 
humano ou de uma ou mais das seguintes
espécies:

(a) Se as capturas forem compostas por 
mais de 80% de uma ou mais pequenas
espécies pelágicas ou industriais, na 
aceção do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013:

– sarda,

– arenque,

– carapau,

– verdinho,

– pimpim,

– biqueirão,
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– argentinas,

– sardinha,

– espadilha;

– aos navios de pesca de comprimento de 
fora a fora inferior a 12 metros de 
comprimento, sempre que as capturas de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação tenham sido
triadas, pesadas e registadas no diário de 
bordo.

(b) aos navios de pesca de comprimento de 
fora a fora inferior a 12 metros de 
comprimento, sempre que as capturas de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação tenham sido 
triadas, estimadas e registadas em 
conformidade com o artigo 14.°.

Or. en

Justificação

Esta derrogação é necessária na medida em que o armazenamento separado das espécies 
seria extremamente oneroso e, na prática, impossível de respeitar por parte das pescarias 
pelágicas e industriais.

Alteração 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 49-C

Texto da Comissão Alteração

Sempre que sejam desembarcadas capturas 
de tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação aplicável, as 
autoridades competentes asseguram que 
tais capturas são armazenadas de forma a 
que possam ser distinguidas de produtos da 
pesca destinados ao consumo humano.

Sempre que sejam desembarcadas capturas 
de tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação aplicável, as 
autoridades competentes devem tentar 
assegurar que tais capturas são 
armazenadas de forma a que possam ser 
distinguidas de produtos da pesca 
destinados ao consumo humano.».

Or. en

Justificação

Esta obrigação é vaga e ambígua na medida em que se pode referir tanto à rotulagem do 
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produto como à sua armazenagem em contentores diferentes. Também não é claro quem deve 
suportar os respetivos custos.

Alteração 229
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 59 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 59.º, é inserido o 
seguinte número:

"Em derrogação do disposto no artigo 
15.º, n.º 11, do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, as capturas de espécies de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo de 
referência de conservação podem, até 
uma quantidade de 30 kg capturada por 
navios com menos de 12 metros de 
comprimento, ser vendidas a organizações 
locais de compradores ou produtores para 
consumo humano direto."

Or. de

Justificação

Através de uma derrogação à proibição de venda de espécies de tamanho inferior ao 
tamanho mínimo de referência de conservação para pequenas quantidades (por exemplo, 30 
kg), poderiam evitar-se sistemas de recolha complicados para a pequena pesca costeira.

Alteração 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 60 – n.° 5
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Texto em vigor Alteração

(10-A) No artigo 60.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

5. O valor resultante da pesagem é 
utilizado para preencher as declarações de 
desembarque, os documentos de transporte, 
as notas de venda e as declarações de 
tomada a cargo.

"5. O valor resultante da pesagem é 
utilizado para preencher as declarações de 
desembarque, os documentos de transporte, 
as notas de venda e as declarações de 
tomada a cargo. No caso de um transporte 
ou de um armazenamento com uma 
duração superior a um dia, o número que 
figura na nota de venda pode ser o 
resultado da pesagem no momento da 
primeira venda, com uma tolerância de 
10% por dia, em comparação com o 
resultado da pesagem aquando do 
desembarque, não podendo essa margem 
ser superior a 20%."

Or. en

Justificação

A experiência adquirida nos últimos anos com a aplicação do regulamento que institui um 
regime de controlo revelou que, no caso de tempos de transporte ou de armazenamento 
prolongados, não faz sentido fixar o peso do peixe no momento do desembarque para o resto 
da cadeia, nomeadamente por causa dos planos de amostragem aquando do desembarque. 
No entanto, o peso no momento do desembarque continuará a ser utilizado como referência 
para os dados relativos utilização de quotas.

Alteração 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 68 – n.° 1

Texto em vigor Alteração

(12-A) No artigo 68.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. Os produtos da pesca desembarcados na "1. Os produtos da pesca desembarcados 



AM\1037605PT.doc 139/148 PE541.294v01-00

PT

Comunidade, sem transformação ou após 
transformação a bordo, e para os quais não 
tenha sido apresentada qualquer nota de 
venda ou declaração de tomada a cargo nos 
termos dos artigos 62.o, 63.o, 66.o e 67.o, e 
que sejam transportados para um local que 
não o do desembarque, são acompanhados 
de um documento emitido pelo
transportador até ter sido efetuada a 
primeira venda. No prazo de 48 horas após 
o carregamento, o transportador apresenta 
um documento de transporte às autoridades 
competentes do Estado-Membro, ou a 
outros organismos por estas autorizados, 
em cujo território o desembarque se tenha 
realizado.

na Comunidade, sem transformação ou 
após transformação a bordo, e para os 
quais não tenha sido apresentada qualquer 
nota de venda ou declaração de tomada a 
cargo nos termos dos artigos 62.º, 63.º, 66.º
e 67.º, e que sejam transportados para um 
local que não o do desembarque, são 
acompanhados de um documento emitido 
pelo proprietário do navio de pesca (o 
proprietário da captura) ou pelo capitão
até ter sido efetuada a primeira venda. No 
prazo de 48 horas após o carregamento, o
proprietário do navio de pesca apresenta 
um documento de transporte às autoridades 
competentes do Estado-Membro, ou a 
outros organismos por estas autorizados, 
em cujo território o desembarque se tenha 
realizado."

Or. en

Justificação

A experiência adquirida nos últimos anos com a aplicação do regulamento que institui um 
regime de controlo revelou que o transportador é um particular ou uma empresa que, 
normalmente, não conhece o referido regulamento e que transporta outro tipo de mercadoria 
noutras viagens. O proprietário das capturas antes da venda é o proprietário do navio de 
pesca. Portanto, cabe a ele a responsabilidade do cumprimento das obrigações relacionadas 
com a gestão e com a transmissão do documento de transporte. No entanto, a obrigação de a 
transportadora trazer este documento consigo é mantida.

Alteração 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 12-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 68 – n.° 3

Texto em vigor Alteração

(12-B) No artigo 68.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:

3. No caso de os produtos serem "3. No caso de os produtos serem 
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transportados para um Estado-Membro 
diferente do de desembarque, o 
transportador envia igualmente, no prazo 
de 48 horas após o carregamento dos 
produtos da pesca, uma cópia do 
documento de transporte às autoridades 
competentes do Estado-Membro em cujo 
território se declare que será feita a 
primeira comercialização. Este último 
Estado-Membro pode solicitar informações 
adicionais sobre esta operação ao Estado-
Membro de desembarque.

transportados para um Estado-Membro 
diferente do de desembarque, o 
proprietário do navio de pesca envia 
igualmente, no prazo de 48 horas após o 
carregamento dos produtos da pesca, uma 
cópia do documento de transporte às 
autoridades competentes do Estado-
Membro em cujo território se declare que 
será feita a primeira colocação no mercado. 
Este último Estado-Membro pode solicitar 
informações adicionais sobre esta operação
ao Estado-Membro de desembarque."

Or. en

Justificação

A experiência adquirida nos últimos anos com a aplicação do regulamento que institui um 
regime de controlo revelou que o transportador é um particular ou uma empresa que, 
normalmente, não conhece o referido regulamento e que transporta outro tipo de mercadoria 
noutras viagens. O proprietário das capturas antes da venda é o proprietário do navio de 
pesca. Portanto, cabe a ele a responsabilidade do cumprimento das obrigações relacionadas 
com a gestão e com a transmissão do documento de transporte. No entanto, a obrigação de a 
transportadora trazer este documento consigo é mantida.

Alteração 233
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 90 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A não colocação e conservação a bordo 
do navio de pesca e o não desembarque de 
capturas de espécies sujeitas a quota ou à 
obrigação de desembarque referida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx], a não ser que essas atividades 
colidissem com as obrigações previstas 
pelas regras da Política Comum das Pescas, 
em pescarias ou em zonas de pesca onde se 
apliquem tais regras;

c) A partir de ...*, a não colocação e 
conservação a bordo do navio de pesca e o 
não desembarque de capturas de espécies 
sujeitas a quota ou à obrigação de 
desembarque referida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx], a não ser 
que essas atividades colidissem com as 
obrigações previstas pelas regras da 
Política Comum das Pescas, em pescarias 
ou em zonas de pesca onde se apliquem 
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tais regras. Durante o período que precede 
esta data, as ações descritas constituem 
uma infração simples.

_________________

*JO: inserir a data correspondente a dois 
anos após a data de publicação do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx] no JO.

Or. fr

Justificação

Convém dar tempo aos profissionais para se adaptarem e prever que estes podem cometer 
involuntariamente erros durante o período de dois anos.

Alteração 234
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 17 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 105 – n.° 2 – quadro – linha 1

Texto da Comissão Alteração

Importância da 
sobrepesca em 
relação aos 
desembarques 
autorizados

Fator de 
multiplicação

Importância da 
sobrepesca em 
relação aos 
desembarques 
autorizados

Fator de 
multiplicação

Até 10 % Superação * 1,0 Até 10 % Superação * 1,1

Or. de

Justificação

O objetivo global da reforma da PCP consiste em pôr termo à sobrepesca, pelo que a 
superação da quota até 10 % também deverá ser objeto de sanções. As sanções, que são da 
competência dos Estados-Membros, também conduzirão a condições equitativas para o 
sector das pescas da União Europeia
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Alteração 235
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 19
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 119-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no
artigo 25.º-A, n.º 5, é conferida por prazo 
indeterminado.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 25.º-A, n.º 5, é conferida por um 
prazo de três anos.

Or. it

Alteração 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – ponto 19
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 119-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 25.º-A, n.º 5, é conferida por prazo 
indeterminado.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 25.º-A, n.º 5, é conferida por um 
período de três anos.

Or. de

Alteração 237
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1005/2008
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A

Alterações do Regulamento (CE) 
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n.º 1005/2008

O Regulamento (CE) n.º 1005/2008 é 
alterado do seguinte modo:

No artigo 42.º, é inserido o seguinte 
número:

"1-A. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar um ato delegado para sancionar 
um Estado-Membro, através do 
congelamento e/ou da redução dos fundos 
atribuídos no âmbito do Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP), caso o Estado-Membro não 
aplique um sistema de pontos para as 
infrações graves."

Or. en

Alteração 238
Brian Crowley

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, os pontos 15) e 
16) do artigo 7.º entram em vigor dois 
anos após a entrada em vigor da 
obrigação de desembarque de cada 
pescaria de acordo com o calendário 
gradual da entrada em vigor da obrigação 
de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, ou seja:

– em 1 de janeiro de 2017, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

– em 1 de janeiro de 2019, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

– em 1 de janeiro de 2021, no que diz 
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respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea d) do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

A obrigação de desembarque constitui uma mudança fundamental para as pescarias. Para 
assegurar a devida execução, cumpre dar aos profissionais flexibilidade suficiente para a 
aplicar gradualmente.

Alteração 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, o artigo 7.º e 
os respetivos pontos 15) e 16) do presente 
regulamento entram em vigor dois anos 
após a entrada em vigor da obrigação de 
desembarque de cada pescaria de acordo 
com o calendário gradual da entrada em 
vigor da obrigação de desembarque 
estabelecida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, ou seja: 

– em 1 de janeiro de 2017, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013,

– em 1 de janeiro de 2019, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013,

– em 1 de janeiro de 2021, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea d) do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. de
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Alteração 240
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, os pontos 
15) e 16) do artigo 7.º entram em vigor 
dois anos após a entrada em vigor da 
obrigação de desembarque de cada 
pescaria de acordo com o calendário 
gradual da entrada em vigor da obrigação 
de desembarque estabelecida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, ou seja:

– em 1 de janeiro de 2017, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

– em 1 de janeiro de 2019, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

– em 1 de janeiro de 2021, no que diz 
respeito às pescarias referidas no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea d) do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Alteração 241
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Anexo I
Regulamento (CE) n.º 850/98
Anexo XII – linha 24

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XII ANEXO XII

[...] [...]
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Amêijoa-japonesa 35 mm Suprimido

Or. fr

Justificação

O CCTEP concorda com a pertinência de fixar tamanhos mínimos diferentes para cada 
viveiro de moluscos, se os viveiros apresentarem diferenças de crescimento e de tamanho na 
primeira maturação, o que é o caso desta espécie. O CCR Sud sublinhou a urgência do 
pedido: em seis anos, o número de empresas de pesca da amêijoa-japonesa na bacia de 
Arcachon diminuiu 45 % e a viabilidade económicas das restantes empresas ficará ameaçada 
a muito breve prazo. Esta medida deve ser adaptada a cada região.

Alteração 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta de regulamento
Anexo I
Regulamento (CE) n.° 850/98
Anexo XII – linhas 5, 16, 17 e 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XII ANEXO XII

Espécie Tamanho mínimo de 
referência de conservação

Espécie Tamanho mínimo de 
referência de conservação

Regiões 
1 a 5, 
exceto 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Regiões 
1 a 5, 
exceto 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Pescada Pescada

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Carapau 15 cm 15 cm Carapau 12 cm 12 cm

Biqueirã 12 cm ou 
90 

- Biqueirão 9 cm no 
Golfo de 

-
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o indivíduos 
por quilo

Cádiz e 
nas Ilhas 
Canárias.

[...] [...]

Goraz 25 cm 25 cm

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a coerência entre o tamanho mínimo de referência para fins de 
conservação e de comercialização. A presente alteração tem em consideração os 
conhecimentos científicos em matéria de tamanhos de conservação. Em relação ao goraz, o 
objetivo consiste em aplicar no Atlântico o mesmo tamanho que no Mar Mediterrâneo.

Alteração 243
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo I
Regulamento (CE) n.° 850/98
Anexo XII – linhas 5 e 17

Texto da Comissão Alteração

"ANEXO XII "ANEXO XII

Espécie Tamanho mínimo de referência 
de conservação

Espécie Tamanho mínimo de 
referência de conservação

Regiões 1 a 
5, exceto 

Skagerrak/
Kattegat

Skagerra
k/Kattega

t

Regiões 
1 a 5, 
exceto 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Pescada-
branca

27 cm 30 cm Pescada-
branca

20 cm 20 cm

[...] [...]

Biqueirão 12 cm ou 
90 peixes 
por quilo

- Biqueirão 9 cm ou 
90 peixes 
por quilo

-
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Or. es


