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Alteração 20
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas suas reuniões anuais de 2011 e 
2012, a CGPM adotou medidas destinadas 
a garantir a exploração sustentável do coral 
vermelho na sua zona de competência; 
estas medidas devem ser transpostas para o 
direito da União. Uma dessas medidas diz 
respeito à utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados (ROV). A 
CGPM decidiu que, após 2014, os Estados 
membros devem deixar de autorizar a 
utilização de ROV nas zonas sob a sua 
jurisdição nacional exclusivamente para 
fins de observação e prospeção de coral 
vermelho, com base na Recomendação 
CGPM/35/2011/2. De acordo com outra 
medida estabelecida na Recomendação 
CGPM/36/2012/1 da Comissão, o coral 
vermelho recolhido só poderá ser 
desembarcado num número limitado de 
portos que disponham de infraestruturas 
portuárias adequadas; as listas dos portos 
designados devem ser comunicadas ao 
Secretariado da CGPM. Todas as 
alterações das listas dos portos designados 
pelos Estados-Membros devem ser 
comunicadas à Comissão Europeia, para 
transmissão ao Secretariado da CGPM. 

(4) Nas suas reuniões anuais de 2011 e 
2012, a CGPM adotou medidas destinadas 
a garantir a exploração sustentável do coral 
vermelho na sua zona de competência; 
estas medidas devem ser transpostas para o 
direito da União. Uma dessas medidas diz 
respeito à utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados (ROV). A 
CGPM decidiu que, após 2014, os Estados 
membros devem deixar de autorizar a 
utilização de ROV nas zonas sob a sua 
jurisdição nacional exclusivamente para 
fins de observação e prospeção de coral 
vermelho, com base na Recomendação 
CGPM/35/2011/2. Na ausência de 
pareceres científicos contrários, é 
autorizada a utilização de ROV até ao 
final de 2015 para missões científicas 
experimentais. De acordo com outra 
medida estabelecida na Recomendação 
CGPM/36/2012/1 da Comissão, o coral 
vermelho recolhido só poderá ser 
desembarcado num número limitado de 
portos que disponham de infraestruturas 
portuárias adequadas; as listas dos portos
designados devem ser comunicadas ao 
Secretariado da CGPM. Todas as 
alterações das listas dos portos designados 
pelos Estados-Membros devem ser 
comunicadas à Comissão Europeia, para 
transmissão ao Secretariado da CGPM. 

Or. es

Alteração 21
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas suas reuniões anuais de 2011 e 
2012, a CGPM adotou medidas destinadas 
a garantir a exploração sustentável do coral 
vermelho na sua zona de competência; 
estas medidas devem ser transpostas para o 
direito da União. Uma dessas medidas diz 
respeito à utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados (ROV). A 
CGPM decidiu que, após 2014, os Estados 
membros devem deixar de autorizar a 
utilização de ROV nas zonas sob a sua 
jurisdição nacional exclusivamente para 
fins de observação e prospeção de coral 
vermelho, com base na Recomendação 
CGPM/35/2011/2. De acordo com outra 
medida estabelecida na Recomendação 
CGPM/36/2012/1 da Comissão, o coral 
vermelho recolhido só poderá ser 
desembarcado num número limitado de 
portos que disponham de infraestruturas 
portuárias adequadas; as listas dos portos 
designados devem ser comunicadas ao 
Secretariado da CGPM. Todas as 
alterações das listas dos portos designados 
pelos Estados-Membros devem ser 
comunicadas à Comissão Europeia, para 
transmissão ao Secretariado da CGPM.

(4) Nas suas reuniões anuais de 2011 e 
2012, a CGPM adotou medidas destinadas 
a garantir a exploração sustentável do coral 
vermelho na sua zona de competência; 
estas medidas devem ser transpostas para o 
direito da União. Uma dessas medidas diz 
respeito à utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados (ROV). A 
CGPM decidiu que, após 2014, os Estados 
membros devem deixar de autorizar a 
utilização de ROV nas zonas sob a sua 
jurisdição nacional exclusivamente para 
fins de observação e prospeção de coral 
vermelho, com base na Recomendação 
CGPM/35/2011/2, salvo no caso das 
exceções e das derrogações 
expressamente previstas na 
Recomendação GFCM/35/2011/2. De 
acordo com outra medida estabelecida na 
Recomendação CGPM/36/2012/1 da 
Comissão, o coral vermelho recolhido só 
poderá ser desembarcado num número 
limitado de portos que disponham de 
infraestruturas portuárias adequadas; as 
listas dos portos designados devem ser 
comunicadas ao Secretariado da CGPM. 
Todas as alterações das listas dos portos 
designados pelos Estados-Membros devem 
ser comunicadas à Comissão Europeia, 
para transmissão ao Secretariado da 
CGPM.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa ter plenamente em conta a Recomendação da CGPM, pelo que 
adita uma referência expressa às respetivas disposições especiais.

Alteração 22
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir que a União continue 
a cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Acordo da CGPM, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito a 
autorizações de derrogação à proibição de 
apanhar coral vermelho a profundidades 
inferiores a 50 m e ao diâmetro mínimo 
basal das colónias de coral vermelho. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante o 
seu trabalho preparatório, nomeadamente 
ao nível de peritos. A Comissão, na fase de 
preparação e redação de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(9) A fim de garantir que a União continue 
a cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Acordo da CGPM, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão no que diz 
respeito a autorizações de derrogação à 
proibição de apanhar coral vermelho a 
profundidades inferiores a 50 m e ao 
diâmetro mínimo basal das colónias de 
coral vermelho. Para tal, cumpre ter em 
conta os esforços dos Estados-Membros 
que tenham transposto a Recomendação 
da CGPM através do desenvolvimento de 
planos de gestão nacionais adequados. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante o 
seu trabalho preparatório, nomeadamente 
ao nível de peritos. A Comissão, na fase de 
preparação e redação de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

( )

Or. es

Justificação

A alteração destina-se a evitar qualquer conflito entre os planos de gestão dos 
Estados-Membros e a presente proposta de regulamento.

Alteração 23
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
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Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir que a União continue 
a cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Acordo da CGPM, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito a 
autorizações de derrogação à proibição de 
apanhar coral vermelho a profundidades 
inferiores a 50 m e ao diâmetro mínimo 
basal das colónias de coral vermelho. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante o 
seu trabalho preparatório, nomeadamente 
ao nível de peritos. A Comissão, na fase de 
preparação e redação de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(9) A fim de garantir que a União continue 
a cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Acordo da CGPM, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito a 
autorizações de derrogação à proibição de 
apanhar coral vermelho a profundidades 
inferiores a 50 m e ao diâmetro mínimo 
basal das colónias de coral vermelho, a 
não ser que o Estado-Membro em causa 
já tenha transposto a Recomendação da 
CGPM através de um enquadramento 
equivalente ao proposto pelos atos em 
questão. É especialmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante o seu trabalho preparatório, 
nomeadamente ao nível de peritos. A 
Comissão, na fase de preparação e redação 
de atos delegados, deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

O relator propõe que sejam tidos em conta os Estados-Membros que já transpuseram as 
recomendações da CGPM através de planos de gestão. Ora, os planos de gestão não são a 
única forma de transpor a legislação; tal pode também passar, por exemplo, por um 
enquadramento por licença.

Alteração 24
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração
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(9) A fim de garantir que a União continue 
a cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Acordo da CGPM, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito a 
autorizações de derrogação à proibição de 
apanhar coral vermelho a profundidades 
inferiores a 50 m e ao diâmetro mínimo 
basal das colónias de coral vermelho. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante o 
seu trabalho preparatório, nomeadamente 
ao nível de peritos. A Comissão, na fase de 
preparação e redação de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(9) A fim de garantir que a União continue 
a cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Acordo da CGPM, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito a 
autorizações de derrogação à proibição de 
apanhar coral vermelho a profundidades 
inferiores a 50 m e ao diâmetro mínimo 
basal das colónias de coral vermelho. Seja 
como for, a Comissão deve ter em conta 
as medidas e os planos de gestão 
nacionais que, eventualmente, já tenham 
sido aprovados pelos Estados-Membros 
com a intenção de transpor as 
recomendações da CGPM. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante o 
seu trabalho preparatório, nomeadamente 
ao nível de peritos. A Comissão, na fase de 
preparação e redação de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. es

Justificação

A presente alteração prende-se com a necessidade de ter em conta as medidas já adotadas a 
nível nacional, de modo a assegurar que tanto estas como as disposições previstas nas 
recomendações da CGPM não se excluam mutuamente, mas possam, antes, ser 
complementares.

Alteração 25
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 15-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. É proibida a utilização de redes de 
arrasto a menos de 3 milhas marítimas da 
costa, caso a profundidade de 50 metros 
não seja atingida, ou no interior da 
isóbata de 50 metros sempre que esta 
profundidade seja atingida a menos de 
três milhas marítimas da costa.

1. É proibida a utilização de redes de 
arrasto.

Or. nl

Justificação

Proibir totalmente a utilização de redes de arrasto é a melhor solução para evitar as 
consequências prejudiciais das artes de pesca nos recifes de coral. A proibição evita também 
complicar desnecessariamente a legislação da União, para que esta continue a ser clara e 
facilmente aplicável.

Alteração 26
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a apanha de coral vermelho a 
uma profundidade inferior a 50 m.

1. É proibida a apanha de coral vermelho a 
uma profundidade inferior a 50 m. Esta 
medida pode ser modificada, caso estudos 
científicos validados pelo Comité 
Científico Consultivo da CGPM 
contenham recomendações em contrário.

Or. es

Alteração 27
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a apanha de coral vermelho a 
uma profundidade inferior a 50 m.

1. É proibida a apanha de coral vermelho a 
uma profundidade inferior a 50 m, salvo no 
caso das exceções e das derrogações 
expressamente previstas na 
Recomendação GFCM/35/2011/2.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa ter plenamente em conta a Recomendação da CGPM, pelo que 
adita uma referência expressa às respetivas disposições especiais.

Alteração 28
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a apanha de coral vermelho a 
uma profundidade inferior a 50 m.

1. É proibida a apanha, a manutenção a 
bordo, o transbordo, o desembarque, o 
armazenamento, a venda ou a exposição
de coral vermelho.

Or. nl

Alteração 29
Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a apanha de coral vermelho a 1. É proibida a apanha de coral vermelho a 
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uma profundidade inferior a 50 m. uma profundidade inferior a 50 m. Se os 
estudos científicos validados pelo Comité 
Científico Consultivo da CGPM 
contiverem indicações em contrário, a 
Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º, tendo em 
conta os resultados dos referidos estudos.

Or. en

Justificação

A Recomendação GFCM/35/2011/2 prevê a possibilidade de apanhar corais vermelhos a 
uma profundidade inferior a 50 metros, caso os estudos científicos contenham indicações em 
contrário.

Alteração 30
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
27.º a fim de conceder derrogações ao 
disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 
uma avaliação científica das zonas que são 
objeto de derrogações.

2. A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
27.º a fim de conceder derrogações ao 
disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 
uma avaliação científica das zonas que são 
objeto de derrogações. Para tal, cumpre 
ter em conta os esforços dos 
Estados-Membros que tenham transposto 
a Recomendação GFCM/35/2011/2 
através do desenvolvimento de planos de 
gestão nacionais adequados.

Or. es

Alteração 31
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
27.º a fim de conceder derrogações ao 
disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 
uma avaliação científica das zonas que são 
objeto de derrogações.

2. A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
27.º a fim de conceder derrogações ao 
disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 
uma avaliação científica das zonas que são 
objeto de derrogações. Contudo, o 
presente número não se aplica aos 
Estados-Membros que já tenham 
transposto a Recomendação 
CGPM/35/2011/2 através de um 
enquadramento equivalente ao proposto 
pelos atos em questão.

Or. fr

Justificação

O relator propõe que sejam tidos em conta os Estados-Membros que já transpuseram as 
recomendações da CGPM através de planos de gestão. Ora, os planos de gestão não são a 
única forma de transpor a legislação; tal pode também passar, por exemplo, por um 
enquadramento por licença.

Alteração 32
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
27.º a fim de conceder derrogações ao 
disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 

2. A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
27.º a fim de conceder derrogações ao 
disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 
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uma avaliação científica das zonas que são 
objeto de derrogações.

uma avaliação científica das zonas que são 
objeto de derrogações. Além disso, a 
Comissão deve ter em conta as medidas e
os planos de gestão que, eventualmente, já 
tenham sido aprovados pelos Estados-
Membros com a intenção de transpor as 
recomendações da CGPM.

Or. es

Justificação

A presente alteração prende-se com a necessidade de ter em conta as medidas já adotadas a 
nível nacional, de modo a assegurar que tanto estas como as disposições previstas nas 
recomendações da CGPM não se excluam mutuamente, mas possam, antes, ser 
complementares.

Alteração 33
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão está habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 27.º a fim de conceder derrogações 
ao disposto no n.º 1. Esses atos delegados 
devem incluir regras destinadas a garantir 
uma avaliação científica das zonas que 
são objeto de derrogações.

Suprimido

Or. nl

Alteração 34
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
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Artigo 16-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, a fim de autorizar, em 
derrogação do n.º 1, um limite máximo de 
tolerância de 10 % em peso vivo de 
colónias de coral vermelho de tamanho 
inferior ao regulamentar ( < 7 mm).

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, a fim de autorizar, em 
derrogação do n.º 1, um limite máximo de 
tolerância de 10 % em peso vivo de 
colónias de coral vermelho de tamanho 
inferior ao regulamentar ( < 7 mm). Para 
tal, cumpre ter em conta os esforços dos 
Estados-Membros que tenham transposto 
a Recomendação GFCM/36/2012/1 
através do desenvolvimento de planos de 
gestão nacionais adequados.

Or. es

Alteração 35
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, a fim de autorizar, em 
derrogação do n.º 1, um limite máximo de 
tolerância de 10 % em peso vivo de 
colónias de coral vermelho de tamanho 
inferior ao regulamentar ( < 7 mm).

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, a fim de autorizar, em 
derrogação do n.º 1, um limite máximo de 
tolerância de 10 % em peso vivo de 
colónias de coral vermelho de tamanho 
inferior ao regulamentar ( < 7 mm). 
Contudo, o presente número não se aplica 
aos Estados-Membros que já tenham 
transposto a Recomendação 
CGPM/36/2012/1 através de um 
enquadramento equivalente ao proposto 
pelos atos em questão.

Or. fr
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Justificação

O relator propõe que sejam tidos em conta os Estados-Membros que já transpuseram as 
recomendações da CGPM através de planos de gestão. Ora, os planos de gestão não são a 
única forma de transpor a legislação; tal pode também passar, por exemplo, por um 
enquadramento por licença.

Alteração 36
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, a fim de autorizar, em 
derrogação do n.º 1, um limite máximo de 
tolerância de 10 % em peso vivo de 
colónias de coral vermelho de tamanho 
inferior ao regulamentar ( < 7 mm).

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, a fim de autorizar, em 
derrogação do n.º 1, um limite máximo de 
tolerância de 10 % em peso vivo de 
colónias de coral vermelho de tamanho 
inferior ao regulamentar ( < 7 mm). Além 
disso, a Comissão deve ter em conta as 
medidas que, eventualmente, já tenham 
sido aprovadas pelos Estados-Membros 
com a intenção de transpor as 
recomendações da CGPM.

Or. es

Justificação

A presente alteração prende-se com a necessidade de ter em conta as medidas já adotadas a 
nível nacional, de modo a assegurar que tanto estas como as disposições previstas nas 
recomendações da CGPM não se excluam mutuamente, mas possam, antes, ser 
complementares.

Alteração 37
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na apanha de coral vermelho, a única 
arte autorizada é um martelo utilizado 
manualmente por pescadores profissionais.

1. Na apanha de coral vermelho, a única 
arte autorizada é um martelo utilizado 
manualmente por pescadores profissionais 
que tenham a licença correspondente.

Or. es

Alteração 38
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na apanha de coral vermelho, a única 
arte autorizada é um martelo utilizado 
manualmente por pescadores profissionais.

1. Na apanha de coral vermelho, a única 
arte autorizada é um martelo utilizado 
manualmente por pescadores profissionais 
reconhecidos pelo Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

Esta clarificação permite eliminar qualquer eventual confusão sobre as diferentes definições 
existentes em cada Estado-Membro.

Alteração 39
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Na apanha de coral vermelho, a única 
arte autorizada é um martelo utilizado 
manualmente por pescadores profissionais.

1. Na apanha de coral vermelho, a única 
arte autorizada é um martelo utilizado 
manualmente por pescadores profissionais 
reconhecidos pelo Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

Evita uma nova definição, remetendo, nomeadamente, para a formulação adotada no 
Regulamento FEAMP.

Alteração 40
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho. A partir de 1 
de janeiro de 2015, esta proibição abrange 
a utilização de veículos subaquáticos 
telecomandados que possam ter sido 
autorizados pelos Estados-Membros em 
zonas sob jurisdição nacional 
exclusivamente para fins de observação e 
prospeção de coral vermelho, com base no 
disposto no ponto 3, alíneas a) ou b), da 
Recomendação CGPM/35/2011/2.

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho. A partir de 1 
de janeiro de 2015, e sempre que 
pareceres científicos assim o indiquem, 
esta proibição abrange a utilização de 
veículos subaquáticos telecomandados que 
possam ter sido autorizados pelos 
Estados-Membros em zonas sob jurisdição 
nacional exclusivamente para fins de 
observação e prospeção de coral vermelho, 
com base no disposto no ponto 3, alíneas a) 
ou b), da Recomendação 
CGPM/35/2011/2.

Or. es

Alteração 41
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Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho. A partir de
1 de janeiro de 2015, esta proibição 
abrange a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados que possam 
ter sido autorizados pelos 
Estados-Membros em zonas sob jurisdição 
nacional exclusivamente para fins de 
observação e prospeção de coral vermelho, 
com base no disposto no ponto 3, alíneas a) 
ou b), da Recomendação 
CGPM/35/2011/2.

2. É autorizada a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho até 31 de
dezembro de 2015. Após esta data, é 
proibida. Esta proibição abrange a 
utilização de veículos subaquáticos 
telecomandados que possam ter sido 
autorizados pelos Estados-Membros em 
zonas sob jurisdição nacional 
exclusivamente para fins de observação e 
prospeção de coral vermelho, com base no 
disposto no ponto 3, alíneas a) ou b), da 
Recomendação CGPM/35/2011/2.

Or. fr

Justificação

Retoma a formulação da CGPM, que autoriza a utilização desses veículos até 2015, dado que 
o espírito da recomendação abrange todo o ano de 2015. 

Alteração 42
Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho. A partir de 1 
de janeiro de 2015, esta proibição abrange 
a utilização de veículos subaquáticos 

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho. A partir de 1 
de janeiro de 2016, esta proibição abrange 
a utilização de veículos subaquáticos 
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telecomandados que possam ter sido 
autorizados pelos Estados-Membros em 
zonas sob jurisdição nacional 
exclusivamente para fins de observação e 
prospeção de coral vermelho, com base no 
disposto no ponto 3, alíneas a) ou b), da 
Recomendação CGPM/35/2011/2.

telecomandados que possam ter sido 
autorizados pelos Estados-Membros em 
zonas sob jurisdição nacional 
exclusivamente para fins de observação e 
prospeção de coral vermelho, com base no 
disposto no ponto 3, alíneas a) ou b), da 
Recomendação CGPM/35/2011/2. Face à 
segunda frase do presente número, se os 
estudos científicos validados pelo Comité 
Científico Consultivo da CGPM 
contiverem indicações em contrário, a 
Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º, que 
tenham em conta estas indicações.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz-se eco do n.º 3, alínea a), da Recomendação n.º 35/2011/2 da CGPM 
que prevê que a autorização de ROV para prospeção só será permitida até 2015, a não ser 
que pareceres científicos determinem o contrário.

Alteração 43
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho. A partir de 1 
de janeiro de 2015, esta proibição abrange 
a utilização de veículos subaquáticos 
telecomandados que possam ter sido 
autorizados pelos Estados-Membros em 
zonas sob jurisdição nacional 
exclusivamente para fins de observação e 
prospeção de coral vermelho, com base no 
disposto no ponto 3, alíneas a) ou b), da 
Recomendação CGPM/35/2011/2.

2. É proibida a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados para a 
exploração de coral vermelho, salvo no 
caso das exceções e das derrogações 
expressamente previstas na 
Recomendação GFCM/35/2011/2. A partir 
de 1 de janeiro de 2015, esta proibição 
abrange a utilização de veículos 
subaquáticos telecomandados que possam 
ter sido autorizados pelos 
Estados-Membros em zonas sob jurisdição
nacional exclusivamente para fins de 
observação e prospeção de coral vermelho, 
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com base no disposto no ponto 3, alíneas a) 
ou b), da Recomendação 
CGPM/35/2011/2.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa ter plenamente em conta a Recomendação da CGPM, pelo que 
adita uma referência expressa às respetivas disposições especiais.

Alteração 44
Marco Affronte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-G – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os capitães dos navios de pesca devem 
libertar imediatamente no mar, vivas e 
indemnes, as tartarugas marinhas 
capturadas ocasionalmente em artes de 
pesca.

1. Os capitães dos navios de pesca devem 
libertar imediatamente no mar as tartarugas 
marinhas capturadas ocasionalmente em 
artes de pesca, se estiverem vivas e 
indemnes.

Or. it

Justificação

As tartarugas capturadas nem sempre estão indemnes. Caso estejam feridas, aplica-se o n.º 2.

Alteração 45
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-G – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Os capitães dos navios de pesca devem
libertar imediatamente no mar, vivas e 
indemnes, as tartarugas marinhas 
capturadas ocasionalmente em artes de 
pesca.

1. Os espécimes de tartarugas capturadas 
acidentalmente pelas artes de pesca devem
ser manipulados com cuidado e libertados 
vivos e indemnes, na medida do possível.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa transpor o conteúdo das recomendações da CPGM para a 
regulamentação da União.

Alteração 46
Marco Affronte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os capitães dos navios de pesca não 
podem transportar para terra tartarugas 
marinhas, salvo no âmbito de um programa 
de salvamento específico e desde que, 
antes do regresso ao porto, as autoridades 
nacionais competentes em causa tenham 
sido devida e oficialmente informadas.

2. Os capitães dos navios de pesca não 
podem transportar para terra tartarugas 
marinhas, salvo se estas estiverem feridas 
ou numa situação manifestamente difícil, 
assim como no âmbito de um programa de 
salvamento específico e desde que, antes 
do regresso ao porto, as autoridades 
nacionais competentes em causa tenham 
sido devida e oficialmente informadas.

Or. it

Justificação

As tartarugas feridas não devem ser libertadas no mar se o Estado-Membro de desembarque 
dispuser de um programa específico de salvamento.

Alteração 47
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-G – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os navios que utilizam redes de cerco 
com retenida para espécies de pequenos 
pelágicos e redes de cercar sem retenida 
para espécies pelágicas não podem cercar 
tartarugas marinhas.

3. Os navios que utilizam redes de cerco 
com retenida para espécies de pequenos 
pelágicos e redes de cercar sem retenida 
para espécies pelágicas evitam, na medida 
do possível, cercar tartarugas marinhas.

Or. fr

Justificação

Retoma a formulação da recomendação.  A proposta da Comissão ultrapassa a prescrição da 
CGPM.

Alteração 48
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os capitães dos navios de pesca não 
podem trazer para bordo, transbordar e 
desembarcar focas-monge, salvo se tal for 
necessário para o salvamento e para a ajuda 
à recuperação de animais feridos e desde 
que, antes do regresso ao porto, as 
autoridades nacionais competentes em 
causa tenham sido devida e oficialmente 
informadas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 49
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os capitães dos navios de pesca que 
tenham capturado ocasionalmente nas 
suas artes de pesca focas-monge devem 
libertá-las imediatamente, vivas e 
indemnes. As carcaças de espécimes 
mortos devem ser desembarcadas e serão 
apreendidas e destruídas pelas autoridades 
nacionais.

2. Os espécimes de focas-monge 
capturados acidentalmente pelas artes de 
pesca são manipulados de forma segura e
devolvidos ao mar vivos e indemnes. Em 
caso de morte do espécime, a carcaça 
deverá ser desembarcada e a sua morte 
notificada às autoridades nacionais, o mais 
tardar à chegada ao porto.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa transpor o conteúdo das recomendações da CPGM para a 
regulamentação da União.

Alteração 50
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-I 

Texto da Comissão Alteração

Os capitães dos navios de pesca devem
libertar imediatamente no mar os cetáceos 
capturados ocasionalmente em artes de 
pesca.

Os espécimes de cetáceos capturados 
acidentalmente pelas artes de pesca devem
ser manipulados com cuidado e libertados 
sem demora.

Or. es
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Justificação

A presente alteração visa transpor o conteúdo das recomendações da CPGM para a 
regulamentação da União.

Alteração 51
Marco Affronte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-J – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios de pesca que tenham 
capturado ocasionalmente tubarões e raias 
de espécies que constam do anexo II do 
Protocolo respeitante às áreas 
especialmente protegidas e à diversidade 
biológica no Mediterrâneo devem 
libertá-los imediatamente, vivos e 
indemnes.

2. Os navios de pesca que tenham 
capturado ocasionalmente tubarões e raias 
de espécies que constam do anexo II do 
Protocolo respeitante às áreas 
especialmente protegidas e à diversidade 
biológica no Mediterrâneo devem 
libertá-los imediatamente, se estiverem
vivos.

Or. it

Justificação

As raias e os tubarões capturados vivos nem sempre estão indemnes. Mesmo feridos, estas 
espécies devem ser devolvidas ao mar, para que possam ter hipóteses de sobreviver.

Alteração 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-L – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, a 
capacidade de pesca de referência para as 
unidades populacionais de pequenos 
pelágicos é a estabelecida com base nas 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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listas de navios dos Estados-Membros em 
causa comunicadas ao Secretariado da 
CGPM em conformidade com o ponto 22 
da Recomendação CGPM/37/2013/1. Essas 
listas incluem todos os navios equipados 
com redes de arrasto, redes de cerco com 
retenida ou outros tipos de redes de cercar 
sem retenida autorizados a pescar unidades 
populacionais de pequenos pelágicos e 
registados em portos situados nas subzonas 
geográficas 17 e 18, referidas no anexo I, 
ou que operam na subzona geográfica 17 
e/ou na subzona geográfica 18 apesar de 
estarem registados em portos situados 
noutra subzona geográfica em 31 de 
outubro de 2013.

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 53
Ruža Tomašić
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-L – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que os navios equipados 
com redes de arrasto e redes de cerco com 
retenida, independentemente do seu 
comprimento de fora a fora, exercem 
ativamente a pesca dirigida a unidades 
populacionais de pequenos pelágicos 
quando a sardinha/biqueirão representam 
pelo menos 50 % das capturas em peso 
vivo numa determinada viagem de pesca.

2. Considera-se que os navios equipados 
com redes de arrasto e redes de cerco com 
retenida, independentemente do seu 
comprimento de fora a fora, exercem 
ativamente a pesca dirigida a unidades 
populacionais de pequenos pelágicos 
quando a sardinha/biqueirão representam 
pelo menos 50 % das capturas em peso 
vivo.

Or. hr
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Justificação

O artigo 22.º da Recomendação CGPM/37/2013/1 deveria ser transposto na íntegra, tal 
como proposto na referida recomendação, sem anexos inúteis da Comissão.

Alteração 54
Tonino Picula

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-L – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que os navios equipados 
com redes de arrasto e redes de cerco com 
retenida, independentemente do seu 
comprimento de fora a fora, exercem 
ativamente a pesca dirigida a unidades 
populacionais de pequenos pelágicos 
quando a sardinha/biqueirão representam 
pelo menos 50 % das capturas em peso 
vivo numa determinada viagem de pesca.

2. Considera-se que os navios equipados 
com redes de arrasto e redes de cerco com 
retenida, independentemente do seu 
comprimento de fora a fora, exercem 
ativamente a pesca dirigida a unidades 
populacionais de pequenos pelágicos 
quando a sardinha/biqueirão representam 
pelo menos 50 % das capturas em peso 
vivo.

Or. hr

Justificação

A Recomendação CGPM não precisa que a presente disposição se aplica às capturas 
efetuadas «numa determinada viagem de pesca». Ora, o presente regulamento é a respetiva 
transposição para o Direito da União.  Com efeito, esta recomendação foi apoiada pela 
Comissão na conferência da CGPM. As razões pelas quais seria alterada aquando da sua 
aplicação não são, por conseguinte, claras. A presente proposta de alteração não foi objeto 
de debate com os interessados, nem autorizada pela CGPM, que nem sequer elaborou 
qualquer procedimento visando permitir uma tal alteração, motivo pelo qual a definição deve 
permanecer tal como consta da recomendação.

Alteração 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
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Artigo 16-L – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que os navios equipados 
com redes de arrasto e redes de cerco com 
retenida, independentemente do seu 
comprimento de fora a fora, exercem 
ativamente a pesca dirigida a unidades 
populacionais de pequenos pelágicos 
quando a sardinha/biqueirão representam 
pelo menos 50 % das capturas em peso 
vivo numa determinada viagem de pesca.

2. Considera-se que os navios equipados 
com redes de arrasto e redes de cerco com 
retenida, independentemente do seu 
comprimento de fora a fora, exercem 
ativamente a pesca dirigida a unidades 
populacionais de pequenos pelágicos 
quando a sardinha/biqueirão representam 
pelo menos 50 % das capturas em peso 
vivo numa determinada viagem de pesca 
desembarcadas entre 1 de janeiro e 31 de 
dezembro do ano anterior.

Or. it

Justificação

A presente alteração destina-se a identificar de forma clara quais os navios que pescam 
ativamente peixe azul. Um período de referência de um ano parece ser suficiente para atingir 
este objetivo e permite também adaptar todos os anos o plano de gestão plurianual das 
unidades populacionais.

Alteração 56
Ruža Tomašić
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-L – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios equipados com redes de 
arrasto e redes de cerco com retenida que 
pescam unidades populacionais de 
pequenos pelágicos identificados no n.º 2 
não excedam 20 dias de pesca por mês e 
180 dias de pesca por ano.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios equipados com redes de 
arrasto e redes de cerco com retenida que 
pescam unidades populacionais de 
pequenos pelágicos identificados no n.º 2 
não excedam 20 dias de pesca por mês e 
180 dias de pesca por ano para efetuar as 
capturas registadas.
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Or. hr

Justificação

A proposta da Comissão não tem em conta que as capturas não estão garantidas nas viagens 
de pesca. Pode acontecer que, devida a uma rotura das redes, por exemplo, seja impossível 
efetuar capturas. Não seria correto obrigar os pescadores a contabilizarem um dia de pesca 
se não pescaram nada.

Alteração 57
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-L – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios equipados com redes de 
arrasto e redes de cerco com retenida que 
pescam unidades populacionais de 
pequenos pelágicos identificados no n.º 2 
não excedam 20 dias de pesca por mês e 
180 dias de pesca por ano.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios equipados com redes de 
arrasto e redes de cerco com retenida que 
pescam unidades populacionais de 
pequenos pelágicos identificados no n.º 2 
não excedam 5 dias de pesca por semana e 
180 dias de pesca por ano.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa transpor o conteúdo das recomendações da CPGM para a 
regulamentação da União.

Alteração 58
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 16-L-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-L-A

1. Se os diários de pesca indicarem que as 
espécies da lista vermelha da UICN são 
capturadas involuntariamente em certas 
zonas, os Estados-Membros devem proibir 
temporariamente a pesca nessas zonas, de 
molde a restabelecer o ecossistema e a 
proteger as espécies vulneráveis. A 
Comissão deverá coordenar a designação 
dessas zonas. 

2. Se as avaliações das unidades 
populacionais indicarem que uma 
unidade populacional é inferior ao limiar 
de precaução, os Estados-Membros devem 
proibir temporariamente a pesca nas 
zonas em causa, de molde a restabelecer o 
ecossistema e a proteger as unidades 
populacionais. A Comissão deverá 
coordenar a designação dessas zonas. 

Or. nl

Alteração 59
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 17-A

Texto da Comissão Alteração

Os capitães de navios da pesca autorizados 
a apanhar coral vermelho devem ter a 
bordo um diário de bordo no qual registam 
as capturas diárias de coral vermelho, bem 
como a atividade de pesca por zona e 
profundidade, incluindo o número de dias 
de pesca e de mergulho. Essa informação 
deve ser comunicada às autoridades 
nacionais competentes sem demora.

Os capitães de navios da pesca autorizados 
a apanhar coral vermelho devem ter a 
bordo um diário de bordo no qual registam 
as capturas diárias de coral vermelho, bem 
como a atividade de pesca por zona e 
profundidade, incluindo o número de dias 
de pesca e de mergulho. Essa informação 
deve ser comunicada às autoridades 
nacionais competentes nos prazos 
previstos pela regulamentação em vigor.

Or. fr
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Justificação

O Regulamento de controlo n.º 1224/2009, o seu Regulamento de execução n.º 404/201, bem 
como os atos delegados e de execução associados a estes textos definem os prazos e a 
derrogação de notificação. Cumpre, pois, deixar claro, quais os prazos em causa, em vez de 
contribuir para uma situação de incerteza jurídica. 

Alteração 60
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 17-A

Texto da Comissão Alteração

Os capitães de navios da pesca autorizados 
a apanhar coral vermelho devem ter a 
bordo um diário de bordo no qual registam 
as capturas diárias de coral vermelho, bem 
como a atividade de pesca por zona e 
profundidade, incluindo o número de dias 
de pesca e de mergulho. Essa informação 
deve ser comunicada às autoridades 
nacionais competentes sem demora.

Os capitães de navios da pesca autorizados 
a apanhar coral vermelho devem ter a 
bordo um diário de bordo no qual registam 
as capturas diárias de coral vermelho, bem 
como a atividade de pesca por zona e 
profundidade, incluindo o número de dias 
de pesca e de mergulho. Essa informação 
deve ser comunicada às autoridades 
nacionais competentes nos prazos 
previstos pela regulamentação em vigor.

Or. fr

Justificação

A Recomendação da CGPM não prescreve prazos, pelo que a formulação da Comissão 
ultrapassa a intenção da ORGP. 

Alteração 61
Marco Affronte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 17-B – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração
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d) Todos os casos de capturas ocasionais e 
de libertação de cetáceos, indicando pelo 
menos as pescarias em causa, as 
características do tipo de arte, as horas e os 
locais (subzonas geográficas ou retângulos 
estatísticos, conforme definido no anexo I) 
e as espécies de cetáceos afetados;

d) Todos os casos de capturas ocasionais e 
de libertação de cetáceos, indicando pelo 
menos as pescarias em causa, as 
características do tipo de arte, as horas e os 
locais (subzonas geográficas ou retângulos 
estatísticos, conforme definido no anexo I) 
e, pelo menos, se se trata de golfinhos ou 
de outras espécies de cetáceos afetados;

Or. it

Justificação

Os conhecimentos dos pescadores só dificilmente lhes permitem identificar com precisão as 
espécies de cetáceos, em particular, dos golfinhos (roaz-corvineiro, golfinho-riscado, 
golfinho- de- risso, golfinho-piloto, etc.). A distinção entre os golfinhos e os outros cetáceos, 
por seu turno, é relativamente fácil.

Alteração 62
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 17-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar em 31 de dezembro de 
2014, os Estados-Membros devem 
estabelecer as regras de registo das 
capturas ocasionais a que se refere o n.º 1 
pelos capitães dos navios de pesca que 
não estão sujeitos à manutenção de um 
diário de pesca em conformidade com o 
artigo 14.º do Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009.»

Suprimido

Or. es

Alteração 63
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 23-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de novembro de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão:

1. Até 15 de dezembro de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão:

Or. es

Justificação

Sugere-se prorrogar por um mês o prazo definido na proposta da Comissão, com o intuito de 
facilitar a disponibilidade dos dados nacionais, tendo em conta os períodos de encerramento 
efetivo.

Alteração 64
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 1343/2011
Artigo 23-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 15 de dezembro de cada ano, a 
Comissão transmite ao Secretário 
Executivo da CGPM as informações a que 
se refere o n.º 3.

2. Até 31 de dezembro de cada ano, a 
Comissão transmite ao Secretário 
Executivo da CGPM as informações a que 
se refere o n.º 3.

Or. es

Justificação

Por razões de coerência com a alteração precedente, sugere-se que seja prorrogado o prazo 
proposto pela Comissão.


