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Alteração 27
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Plano de Execução aprovado na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, 
estabelece que todas as unidades 
populacionais comerciais devem ser 
repostas em níveis que permitam um 
rendimento máximo sustentável até 2015. 
O CIEM considera que, para as unidades 
populacionais de salmão do Báltico do rio, 
o nível corresponde a uma produção de 
juvenis (smolts) entre 60 % e 75 % da 
capacidade potencial de produção de 
juvenis de todos os rios de salmão 
selvagem. Este parecer científico deve 
servir de base para a definição dos 
objetivos e metas do plano plurianual.

(6) O Plano de Execução aprovado na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, 
estabelece que todas as unidades 
populacionais comerciais, nos casos em 
que seja possível, devem ser repostas em 
níveis que permitam um rendimento 
máximo sustentável até 2015. O CIEM 
considera com base em pressupostos 
verdadeiros do crescimento sustentável 
que, para as unidades populacionais de 
salmão do Báltico do rio, o nível 
corresponde a uma produção de juvenis 
(smolts) entre 60 % e 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis de todos 
os rios de salmão selvagem. Este parecer 
científico deve servir de base para a 
definição dos objetivos e metas do plano 
plurianual. Em situações devidamente 
justificadas, pode ser analisada a 
possibilidade de estabelecer níveis de 
objetivos de produção mais elevados, em 
rios específicos. 

Or. pl

Alteração 28
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Plano de Execução aprovado na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, 

(6) O Plano de Execução aprovado na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, 
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estabelece que todas as unidades 
populacionais comerciais devem ser 
repostas em níveis que permitam um 
rendimento máximo sustentável até 2015. 
O CIEM considera que, para as unidades 
populacionais de salmão do Báltico do rio, 
o nível corresponde a uma produção de 
juvenis (smolts) entre 60 % e 75 % da 
capacidade potencial de produção de 
juvenis de todos os rios de salmão 
selvagem. Este parecer científico deve 
servir de base para a definição dos 
objetivos e metas do plano plurianual.

estabelece que todas as unidades 
populacionais comerciais devem ser 
repostas em níveis que permitam um 
rendimento máximo sustentável até 2015. 
Esta obrigação legal, em vigor desde 
1994, decorre da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar. O CIEM 
considera que, para as unidades 
populacionais de salmão do Báltico do rio, 
o nível corresponde a uma produção de 
juvenis (smolts) entre 60 % e 75 % da 
capacidade potencial de produção de 
juvenis de todos os rios de salmão 
selvagem. Este parecer científico deve 
servir de base para a definição dos 
objetivos e metas do plano plurianual.

Or. en

Alteração 29
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A capacidade de produção de 
juvenis constitui um indicador 
aproximado da saúde das unidades 
populacionais de salmão de um 
determinado rio. A utilização da produção 
de juvenis como indicador requer a 
existência prévia de toda uma série de 
pressupostos. Além disso, o nível de 
produção de juvenis depende de vários 
fatores que dificultam o estabelecimento 
de uma correlação entre a produção de 
juvenis e a saúde das unidades 
populacionais de salmão. Por 
conseguinte, o nível de salmões fêmeas 
que regressam aos rios deveria ser 
utilizado como um segundo indicador 
viável da saúde das unidades 
populacionais de salmão.
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Or. en

Alteração 30
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A melhor forma de preservar a 
diversidade genética do salmão no Mar 
Báltico consiste em autorizar a respetiva 
pesca apenas quando aquele abandona o 
mar e sobe os rios para desovar. A 
proibição de pesca no Mar Báltico 
causaria graves problemas a alguns 
Estados-Membros e a determinados 
setores da indústria, pelo que a captura do 
salmão no mar deverá ser 
progressivamente abolida.

Or. en

Alteração 31
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de evitar o risco de 
declarações erróneas relativas às capturas 
de truta marinha e de salmão, deve ser 
estabelecido um tamanho mínimo de 
desembarque comum a ambas as espécies.

Or. en

Alteração 32
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com os pareceres 
científicos, as ações de povoamento podem 
ter implicações significativas na 
diversidade genética das populações de 
salmão do Báltico, existindo o risco de o 
grande número de peixes de cultura 
libertado todos os anos no mar Báltico 
estar a afetar a integridade genética do 
salmão selvagem, pelo que essas ações 
devem ser eliminadas de forma 
progressiva. As condições relativas à 
libertação de peixes devem, pois, ser 
fixadas neste plano plurianual.

(12) De acordo com os pareceres 
científicos, as ações de povoamento 
inadequadas podem ter implicações 
significativas na diversidade genética das 
populações de salmão do Báltico. Existe 
também o risco de o grande número de 
peixes de cultura libertado todos os anos no 
mar Báltico poder afetar a integridade 
genética das populações de salmão 
selvagem. Tendo em conta este aspeto, o 
povoamento deve ser objeto de um 
controlo acrescido Além disso, as 
condições que regem o abastecimento de 
material genético visando a reprodução e 
criação de elementos de povoamento de 
salmão, bem como as condições que 
regem as ações de povoamento, devem, 
pois, ser fixadas neste plano plurianual, a 
fim de assegurar que o povoamento não 
produz efeitos negativos na diversidade 
genética.  

Or. pl

Alteração 33
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com os pareceres 
científicos, as ações de povoamento podem 
ter implicações significativas na 
diversidade genética das populações de 
salmão do Báltico, existindo o risco de o 
grande número de peixes de cultura 
libertado todos os anos no mar Báltico 
estar a afetar a integridade genética do 

(12) De acordo com os pareceres 
científicos, as ações de povoamento podem 
ter implicações significativas na 
diversidade genética das populações de 
salmão do Báltico, existindo o risco de o 
grande número de peixes de cultura 
libertado todos os anos no mar Báltico 
estar a afetar a integridade genética do 
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salmão selvagem, pelo que essas ações 
devem ser eliminadas de forma 
progressiva. As condições relativas à 
libertação de peixes devem, pois, ser 
fixadas neste plano plurianual.

salmão selvagem, pelo que essas ações 
devem ser eliminadas de forma 
progressiva. As condições relativas à 
criação e libertação de peixes devem, pois, 
ser fixadas neste plano plurianual.

Or. en

Alteração 34
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Porém, uma vez que a libertação de 
salmão pode ser atualmente obrigatória 
em determinados Estados-Membros e, a 
fim de conceder aos Estados-Membros um 
prazo para adaptarem as suas medidas a 
estes requisitos, a libertação de salmão 
para fins que não sejam o povoamento ou 
repovoamento direto deve ser permitida 
durante um período transitório de sete 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

(14) Porém, a libertação de salmão para 
fins que não sejam o povoamento ou 
repovoamento direto deve deixar de ser 
permitida após um prazo de dez anos, caso 
a produção de juvenis selvagens atinja 
80 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis num determinado 
rio. Se o referido nível não for atingido, a 
libertação de salmão para fins que não 
sejam o povoamento ou repovoamento 
direto pode prosseguir por mais dez anos, 
assim que o Estado-Membro em questão 
tenha analisado e eliminado as causas de 
incumprimento do nível. A libertação de 
salmão é atualmente suscetível de 
apresentar um caráter obrigatório em 
determinados Estados-Membros e é 
conveniente conceder aos 
Estados-Membros um prazo para 
adaptarem as suas medidas a estes 
requisitos.

Or. pl

Alteração 35
Marek Józef Gróbarczyk
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Porém, uma vez que a libertação de 
salmão pode ser atualmente obrigatória 
em determinados Estados-Membros e, a 
fim de conceder aos Estados-Membros um 
prazo para adaptarem as suas medidas a 
estes requisitos, a libertação de salmão 
para fins que não sejam o povoamento ou 
repovoamento direto deve ser permitida 
durante um período transitório de sete 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

(14) Porém, a libertação de salmão para 
fins que não sejam o povoamento ou 
repovoamento direto deve deixar de ser 
permitida após um prazo de dez anos, caso 
a produção de juvenis selvagens atinja 
80 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis num determinado 
rio. Se o referido nível não for atingido, a 
libertação de salmão para fins que não 
sejam o povoamento ou repovoamento 
direto pode prosseguir por mais dez anos, 
assim que o Estado-Membro em questão 
tenha analisado e eliminado as causas de 
incumprimento do nível. A libertação de 
salmão é atualmente suscetível de 
apresentar um caráter obrigatório em 
determinados Estados-Membros e é 
conveniente conceder aos 
Estados-Membros um prazo para 
adaptarem as suas medidas a estes 
requisitos.

Or. pl

Alteração 36
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios.

(16) O uso de diários de pesca, exigido 
pelo artigo 14.º, e a notificação prévia, a 
que se refere o artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009, devem ser 
obrigatórios para os navios de 
comprimento superior a 8 metros.
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Or. pl

Alteração 37
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios.

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios de pesca comercial e 
navios de serviço.

Or. en

Alteração 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar que as capturas de 
salmão sejam corretamente comunicadas, 
ao contrário do que sucede com a truta 
marisca, e não escapem ao devido controlo, 
é necessário alargar a obrigação de 
apresentar as notificações prévias, de 
acordo com o artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009, a todos os navios que 
mantenham truta marisca a bordo.

(17) Para assegurar que as capturas de 
salmão sejam corretamente comunicadas, 
ao contrário do que sucede com a truta 
marisca, e não escapem ao devido controlo, 
é necessário impor a obrigação de 
apresentar as notificações prévias, de 
acordo com o artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009, aos navios de 
comprimento superior a 8 metros que 
mantenham truta marisca a bordo. 

Or. pl
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Alteração 39
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Um parecer científico recente indica 
que a pesca recreativa de salmão no mar 
tem um impacto significativo nas unidades 
populacionais de salmão, mesmo tendo em 
conta que os dados disponíveis nesta 
matéria não têm um nível de qualidade 
muito elevado. Em particular, a pesca 
recreativa praticada por navios operados 
por empresas que prestam os seus serviços 
com fins lucrativos pode ser responsável 
por uma parte importante das capturas de 
salmão do Báltico. Para garantir a eficácia 
do plano plurianual, é, pois, conveniente 
introduzir determinadas medidas de gestão 
específicas para controlar estas atividades.

(19) Um parecer científico recente indica 
que a pesca recreativa de salmão no mar 
tem um impacto significativo nas unidades 
populacionais de salmão, mesmo tendo em 
conta que os dados disponíveis nesta 
matéria não têm um nível de qualidade 
muito elevado. Em particular, a pesca 
recreativa praticada por navios operados 
por empresas que prestam os seus serviços 
com fins lucrativos pode ser responsável 
por uma parte importante das capturas de 
salmão do Báltico. Para garantir a eficácia 
do plano plurianual, é, pois, conveniente 
introduzir determinadas medidas de gestão 
específicas para controlar estas atividades 
de pesca recreativa.

Or. en

Alteração 40
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de simplificar a transmissão 
de informações, há que promover e 
apoiar, nos Estados-Membros ou entre 
eles, a utilização de sistemas de 
transmissão de informações via Internet. 
As informações relativas às capturas 
declaradas devem ser de acesso público. 
Todavia, o pesqueiro específico da 
captura não deve ser divulgado para 
evitar fornecer um incentivo aos 
pescadores que têm como alvo esse 



AM\905016PT.doc 11/32 PE491.237v01-00

PT

pesqueiro específico.

Or. en

Alteração 41
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Comissão deve velar por que os 
Estados-Membros adotem as medidas 
administrativas ou penais requeridas para 
resolver o problema da pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada.

Or. en

Alteração 42
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico, quando esta atividade é praticada 
por navios de serviço.

(b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico e nos rios que nele desaguam 
situados no território dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 43
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) «Mar Báltico» – as subdivisões CIEM 
22-32;

(a) «Mar Báltico» – as subdivisões CIEM 
23-32;

Or. de

Justificação

A subdivisão 22 deve ser excluída do âmbito de aplicação do presente Regulamento. Na 
subdivisão 22 não existem unidades populacionais fluviais de salmão. Aquela situa-se fora 
das rotas migratórias e zonas de alimentação normais das unidades populacionais de salmão 
do Mar Báltico.

Alteração 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 75 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 75 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de dez anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. pl

Alteração 45
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
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de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 75 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 80 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 50 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e 75 % num prazo de dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 50 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de dez anos, se possível, e 75 % num prazo 
de quinze anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. pl

Alteração 47
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
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alcançar 50 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e 75 % num prazo de dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

alcançar 50 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e 80 % num prazo de dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um 
nível mínimo de 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem.

3. Após um prazo de quinze anos a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um 
nível mínimo de 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem.

Or. pl

Alteração 49
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um 
nível mínimo de 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem.

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um 
nível mínimo de 80 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem.

Or. en
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Alteração 50
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros visados podem 
estabelecer, para cada rio de salmão 
selvagem, metas mais exigentes.

4. Os Estados-Membros visados podem 
estabelecer, para cada rio de salmão 
selvagem, metas mais exigentes, como o 
número de reprodutores que regressam às 
zonas de origem.

Or. en

Alteração 51
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros visados devem 
fornecer e publicar dados numéricos 
sobre os salmões fêmeas que regressam 
aos seus rios.

Or. en

Alteração 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve avaliar de três em três 
anos a compatibilidade e a eficácia das 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 

4. Cada Estado-Membro deve apresentar 
um relatório à Comissão, inicialmente de 
três em três anos, o primeiro dos quais até 
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em conformidade com o presente artigo, 
com base nos objetivos e metas 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º.

30 de junho de 2015. Após a apresentação 
dos três primeiros relatórios trienais, a 
frequência de apresentação dos relatórios 
é reduzida para um relatório de seis em 
seis anos.

Or. pl

Alteração 53
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
exceder o nível correspondente a uma taxa 
de mortalidade por pesca de 0,1.

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
exceder o nível correspondente a uma taxa 
de mortalidade por pesca de 0,25.

Or. pl

Alteração 54
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se houver indicações claras de que as 
condições da unidade populacional se 
alteram e/ou de que a taxa de mortalidade 
por pesca não é apropriada para alcançar os 
objetivos estabelecidos no artigo 4.º, a 
Comissão pode, por atos delegados 
adotados em conformidade com o artigo 
26.º, alterar o valor da taxa de mortalidade 
por pesca no mar referida no n.º 1.

2. Se houver indicações claras de que as 
condições da unidade populacional se 
alteram e/ou de que a taxa de mortalidade 
por pesca não é apropriada para alcançar os 
objetivos estabelecidos no artigo 4.º, a 
Comissão pode, por atos delegados 
adotados em conformidade com o artigo 
26.º, alterar o valor da taxa de mortalidade 
por pesca no mar referida no n.º 1. A 
captura do salmão no mar, para lá das 
linhas de base, deve ser progressivamente 
abolida. Deve ser reduzida em 50% até 
…* e proibida a partir de …**.
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_________________

* JO: inserir a data correspondente a seis 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.
** JO: inserir a data correspondente a 
oito anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 55
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As capturas de salmão realizadas no mar 
por navios de serviço devem ser imputadas 
às quotas nacionais.

As capturas de salmão realizadas no mar 
por navios de serviço e pela pesca 
recreativa costeira e fluvial devem ser 
imputadas às quotas nacionais.

Or. en

Alteração 56
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O esforço de pesca do salmão e da 
truta marinha para lá das quatro milhas 
náuticas medido a partir das linhas de 
base deve ser reduzido em 50 % até …* e 
progressivamente suprimido a partir de 
…**.
______________
* JO: inserir a data correspondente a três 
anos após a data de entrada em vigor do 
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presente regulamento.
** JO: inserir a data correspondente a 
seis anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 57
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever as diretrizes 
aplicáveis aos auxílios estatais a fim de 
permitir aos Estados-Membros compensar 
mais facilmente os danos causados por 
focas e corvos marinhos. 

Or. en

Alteração 58
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Capítulo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tamanho mínimo de desembarque para o 
salmão e a truta marinha
O tamanho mínimo de desembarque, 
tanto para o salmão como para a truta 
marinha, é de 65 cm.

Or. en

Alteração 59
Isabella Lövin
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O povoamento de salmão só pode ser 
efetuado em rios de salmão selvagem. O 
número de juvenis libertados em cada rio 
não deve exceder a capacidade potencial 
estimada de produção de juvenis do rio.

1. O povoamento de salmão só pode ser 
efetuado em rios de salmão selvagem se 
for necessário para impedir a extinção 
das unidades populacionais locais.

Or. en

Alteração 60
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade 
genética das diferentes unidades 
populacionais de salmão do rio, tomando 
em consideração as comunidades 
piscícolas existentes no rio povoado e nos 
rios vizinhos e maximizando o efeito do 
povoamento.

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade e a 
variabilidade genéticas das diferentes 
unidades populacionais de salmão do rio, 
tomando em consideração as comunidades 
piscícolas existentes no rio povoado e nos 
rios vizinhos e maximizando o efeito do 
povoamento. Os juvenis devem ser 
provenientes do rio mais próximo com 
populações de salmão selvagem.

Or. en

Alteração 61
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por atos de execução 3. A Comissão deve, no prazo de três anos 
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adotados segundo o procedimento de 
exame previsto no artigo 27.º, n.º 2, 
estabelecer normas de execução do 
presente artigo.

após a entrada em vigor do presente 
Regulamento, por atos de execução 
adotados segundo o procedimento de 
exame previsto no artigo 27.º, n.º 2, 
estabelecer normas de execução do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os juvenis destinados ao povoamento 
devem ser assinalados com um corte na 
barbatana adiposa.

Or. pl

Alteração 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os juvenis destinados ao 
povoamento devem ser assinalados com 
um corte na barbatana adiposa.

Or. pl

Alteração 64
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os juvenis são provenientes do rio 
mais próximo com populações de salmão 
selvagem.

Or. en

Alteração 65
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As operações de povoamento devem 
ser efetuadas de modo a preservar a 
diversidade genética das diferentes 
populações de salmão do rio, tendo em 
conta as comunidades piscícolas 
existentes no rio objeto de povoamento e 
nos rios vizinhos, maximizando, 
simultaneamente, os efeitos do 
povoamento.

Or. en

Alteração 66
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O repovoamento direto a que se refere o 
primeiro parágrafo deve ser considerado 
uma medida de conservação para os efeitos 
do artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1198/2006, relativo ao Fundo Europeu 
das Pescas.

O princípio do "poluidor-pagador" deve 
constituir o princípio diretor da 
reabilitação das vias navegáveis. O 
repovoamento direto a que se refere o 
primeiro parágrafo deve também ser 
considerado uma medida de conservação 
para os efeitos do artigo 38.º, n.º 2, do 
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Regulamento (CE) n.º 1198/2006, relativo 
ao Fundo Europeu das Pescas.

Or. en

Alteração 67
Marek Józef Gróbarczyk
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 14 

Texto da Comissão Alteração

As libertações de salmão que não sejam 
efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante sete 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

As libertações de salmão que não sejam 
efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento. A libertação de salmão não 
abrangida pelas disposições dos artigos 
12.° e 13.° deve deixar de ser permitida 
após um prazo de dez anos caso a 
produção de juvenis selvagens atinja 80 % 
da capacidade potencial de produção de 
juvenis num determinado rio. Se o 
referido nível não for atingido, a 
libertação de salmão não abrangida pelas 
disposições dos artigos 12.º e 13.º pode 
prosseguir por mais dez anos, assim que o 
Estado-Membro em questão tenha 
analisado e eliminado as causas do 
incumprimento do nível.

Or. pl

Alteração 68
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As libertações de salmão que não sejam As libertações de salmão que não sejam 
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efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante sete 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

efetuadas em conformidade com os artigos 
12.º e 13.º podem prosseguir durante 10 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, devendo ser atentamente 
avaliadas. A sua supressão progressiva 
deve obedecer a critérios diferenciados 
consoante o rio. Deve ser gerida pelos 
organismos locais, regionais e/ou 
nacionais dos Estados-Membros e 
envolver também os intervenientes locais, 
recorrendo às respetivas competências no 
quadro da recuperação do habitat e de 
outras medidas. As decisões nacionais 
juridicamente vinculativas relativas à 
mobilização dos recursos económicos 
atualmente utilizados para fins de 
repovoamento devem ser reorientadas a 
fim de apoiar os pescadores 
potencialmente afetados pelos efeitos 
negativos de uma supressão progressiva.

Or. en

Alteração 69
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão devem manter um diário de pesca 
sobre as suas operações, em conformidade 
com as regras estabelecidas no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, de comprimento superior a 8 
metros, que possuam autorização de pesca 
para o salmão devem manter um diário de 
pesca sobre as suas operações, em 
conformidade com as regras estabelecidas 
no artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009.

Or. pl
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Alteração 70
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão devem manter um diário de pesca 
sobre as suas operações, em conformidade 
com as regras estabelecidas no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão, bem como os capitães de navios 
de serviço, devem manter um diário de 
pesca sobre as suas operações, em 
conformidade com as regras estabelecidas 
no artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009.

Or. en

Alteração 71
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 17 

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, de comprimento superior a 8 
metros, que mantenham a bordo salmão 
e/ou truta devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, pelo menos uma hora antes de 
entrarem no porto, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. pl
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Alteração 72
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, bem 
como de navios de serviço, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. en

Alteração 73
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

A Comissão pode adotar atos de execução 
que isentem as pequenas embarcações de 
pesca desta obrigação por um período 
limitado, renovável, ou prever outro 
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período de notificação, tendo, 
nomeadamente, em conta o tipo de 
produtos da pesca, a distância entre os 
pesqueiros, os locais de desembarque e os 
portos onde esses navios estão registados. 
Os referidos atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 28.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 74
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O tamanho mínimo de desembarque, 
tanto para o salmão como para a truta 
marinha, é de 60 cm e é aplicável à data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 75
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Declaração de capturas Declarações de capturas da pesca 
recreativa 

Or. en
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Alteração 76
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O capitão do navio de serviço deve 
preencher uma declaração de capturas em 
conformidade com o modelo apresentado 
no anexo III e apresentar a mesma às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de pavilhão do navio de serviço 
até último dia de cada mês.

1. Todos os navios de pesca recreativa, 
seja qual for o seu tipo, devem preencher e 
apresentar uma declaração de capturas às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de pavilhão até ao último dia de 
cada mês.

Or. en

Alteração 77
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O capitão do navio de serviço deve 
preencher uma declaração de capturas em 
conformidade com o modelo apresentado 
no anexo III e apresentar a mesma às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de pavilhão do navio de serviço 
até último dia de cada mês.

1. O capitão ou outro utilizador 
responsável do navio de serviço deve 
preencher uma declaração de capturas em 
conformidade com o modelo apresentado 
no anexo III e apresentar a mesma às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de pavilhão do navio de serviço 
até ao último dia de cada mês.

Or. en

Alteração 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 20
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 
no mínimo, em 10 % do número total de 
desembarques.

Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 
no mínimo, em 20 % do número total de 
desembarques.

Or. pl

Alteração 79
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 
no mínimo, em 10 % do número total de 
desembarques.

Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 
no mínimo, em 20 % do número total de 
desembarques.

Or. en

Alteração 80
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 

Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 
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no mínimo, em 10 % do número total de 
desembarques.

no mínimo, em 10 % do número total de 
desembarques. A Agência Europeia de 
Controlo das Pescas deve efetuar 
controlos efetivos e encorajar os Estados-
Membros a realizarem inspeções mais 
específicas e seletivas nas zonas em que se 
suspeite ou tenha conhecimento da 
prática de atividades de pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada.

Or. en

Alteração 81
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O cumprimento das normas relativas à 
utilização das quotas, à autorização de 
atividade e às declarações de capturas por 
parte dos navios de serviço;

(b) O cumprimento das normas relativas à 
utilização das quotas, à autorização de 
atividade e às declarações de capturas por 
parte dos navios de serviço e de pesca 
recreativa;

Or. en

Alteração 82
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar atos de execução 
que determinem as condições 
pormenorizadas para a realização da 
eletropesca assentes nos dados científicos 
mais recentes. Os referidos atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 28.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 83
Isabella Lövin

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em …*, a Comissão 
transmite ao Parlamento e ao Conselho os 
resultados da investigação científica 
realizada em matéria de devoluções e 
capturas acessórias de salmão em todas as 
pescas relevantes no Mar Báltico.
___________________
* JO: inserir a data correspondente a três 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente Regulamento.

Or. en

Alteração 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 24 

Texto da Comissão Alteração

Com base nos relatórios dos 
Estados-Membros a que se refere o artigo 
23.º do presente regulamento e em 
pareceres científicos, a Comissão deve 
avaliar, no ano seguinte ao da receção dos 
relatórios dos Estados-Membros, o impacto 
das medidas de gestão na unidade 
populacional de salmão do Báltico e nas 
pescarias que exploram esta unidade 
populacional.

Com base nos relatórios dos Estados-
Membros a que se refere o artigo 23.º do 
presente regulamento e em pareceres 
científicos, a Comissão deve avaliar, no 
ano seguinte ao da receção dos relatórios 
dos Estados-Membros, o impacto das 
medidas de gestão na unidade populacional 
de salmão do Báltico e nas pescarias que 
exploram esta unidade populacional. A 
Comissão deve ter em conta a avaliação 
relativa à proibição do uso de redes de 
deriva.
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Alteração 85
Marek Józef Gróbarczyk
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não tiver 
estabelecido ou publicado, até ao termo do 
prazo fixado, as medidas previstas nos 
artigos 6.º ou 11.º, ou se tais medidas 
forem consideradas inadequadas e/ou 
ineficazes após a avaliação realizada nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, ou do artigo 
11.º, n.º 1, a habilitação desse 
Estado-Membro, a que se referem os 
artigos 6.º ou 11.º, deve ser revogada pela 
Comissão. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada.

Se um Estado-Membro não tiver 
estabelecido ou publicado, até ao termo do 
prazo fixado, as medidas previstas nos 
artigos 6.º ou 11.º, ou se tais medidas 
forem consideradas inadequadas e/ou 
ineficazes após a avaliação realizada nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, ou do artigo 
11.º, n.º 1, a habilitação desse Estado-
Membro, a que se referem os artigos 6.º ou 
11.º, deve ser revogada pela Comissão por 
meio de um ato de execução. A Comissão 
só pode revogar essa habilitação após ter 
convidado o Estado-Membro a adotar, 
num prazo não inferior a seis meses, 
novas medidas nacionais tendentes a 
corrigir as deficiências a que se refere o 
parágrafo 1. A referida habilitação só 
pode ser revogada se o Estado-Membro 
não proceder em conformidade ou se a 
Comissão, após ter avaliado as novas 
medidas, considerar que estas não 
satisfazem os objetivos fixados a nível da 
União. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada.

Or. en

Alteração 86
Isabella Lövin
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não tiver 
estabelecido ou publicado, até ao termo do 
prazo fixado, as medidas previstas nos 
artigos 6.º ou 11.º, ou se tais medidas 
forem consideradas inadequadas e/ou 
ineficazes após a avaliação realizada nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, ou do artigo 
11.º, n.º 1, a habilitação desse Estado-
Membro, a que se referem os artigos 6.º ou 
11.º, deve ser revogada pela Comissão. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada.

Se os Estados-Membros não tiverem 
estabelecido ou publicado, até ao termo do 
prazo fixado, as medidas previstas nos 
artigos 6.º ou 11.º, ou se tais medidas 
forem consideradas inadequadas e/ou 
ineficazes após a avaliação realizada nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, ou do artigo 
11.º, n.º 1, a habilitação desses Estados-
Membros, a que se referem os artigos 6.º 
ou 11.º, deve ser revogada pela Comissão. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en


