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Projecto de parecer (PE 349.884) 
Satu Hassi 
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 850/98 no 
respeitante à protecção dos recifes de coral de profundidade dos efeitos do arrasto em 
determinadas zonas do oceano Atlântico 

Proposta de regulamento (COM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Texto da Comissão 

 

Alterações do Parlamento 

Alteração apresentada por Luís Manuel Capoulas Santos 

Alteração 3 
CONSIDERANDO 1 BIS (NOVO)  

 (1 bis) O artigo 2° do Regulamento do 
Conselho (CE) n° 2371/2002, de 20 de 
Dezembro de 2002, relativo à conservação e 
à exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no âmbito da política comum 
das Pescas estabelece que os princípios da 
boa governação pelos quais se rege a 
Política Comum das pescas incluem um 
processo de tomada de decisões baseado em 
pareceres científicos sólidos, assim como a 
ampla participação dos interessados em 
todas as fases da política. Tal significa que 
os Conselhos Consultivos Regionais devem 
ser consultados sobre a gestão das pescas 
nos domínios em que são propostas 
medidas comunitárias em matéria de 
conservação e gestão. 
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Or. pt 

Justificação 

Não seria adequado não fazer referência aos requisitos processuais previstos no 
Regulamento-Quadro da PCP (CE) n° 2371/2002. 

 

Alteração apresentada por Luís Manuel Capoulas Santos 

Alteração 4 
CONSIDERANDO 4 

(4) De acordo com os dados científicos 
disponíveis, a recuperação destes habitats 
após a sua danificação por artes de arrasto 
rebocadas pelo fundo é impossível ou muito 
difícil e lenta. É, pois, conveniente proibir a 
utilização de redes de arrasto pelo fundo e 
de artes semelhantes nas zonas em que estes 
habitats ainda se encontram num estado de 
conservação favorável. 

(4) De acordo com os dados científicos 
disponíveis, a recuperação destes habitats 
após a sua danificação por artes de arrasto 
rebocadas pelo fundo é impossível ou muito 
difícil e lenta. É, pois, conveniente proibir a 
utilização de artes de pesca susceptíveis de 
causar danos reais aos recifes de coral nas 
zonas em que estes habitats ainda se 
encontram num estado de conservação 
favorável. 

Or. pt 

Justificação 

Importa clarificar que as medidas da Comissão incidem sobre as artes de pesca que 
danificam os recifes de coral. 

 

Alteração apresentada por Luís Manuel Capoulas Santos 

Alteração 5 
ARTIGO 1 

Artigo 30, nº 4 (Regulamento (CE) nº 850/98)) 

4. É proibido aos navios utilizar redes de 
arrasto pelo fundo ou redes rebocadas 
similares que operam em contacto com o 
fundo do mar nas zonas delimitadas por 
uma linha que une as seguintes 
coordenadas: 

4. É proibido utilizar artes de pesca 
susceptíveis de causar danos reais aos 
recifes de coral e aos seus habitats, 
nomeadamente redes de arrasto pelo fundo, 
de emalhar de fundo ou redes rebocadas 
similares que operam em contacto com o 
fundo do mar nas Zonas Económicas 
Exclusivas da Região Autónoma dos 
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Açores, da Região Autónoma da Madeira e 
das ilhas Canárias definidas no 
Regulamento (CE) nº 2027/95 do Conselho, 
de 15 de Junho de 1995, que institui um 
regime de gestão do esforço de pesca no 
que respeita a determinadas zonas e 
recursos de pesca comunitários1, em 
articulação com as respectivas jurisdições 
nacionais. 

 1 JO L 199 de 24.8.1995, p. 1. 

a Zona denominada “Madeira e Canárias”  

27° 00’ de latitude norte, 19º 00’ de 
longitude oeste, 

 

26°00’ de latitude norte 15º 00’ de 
longitude oeste, 

 

29° 00’ de latitude norte, 13º 00’ de 
longitude oeste, 

 

36° 00’ de latitude norte, 13º 00’ de 
longitude oeste, 

 

36° 00’ de latitude norte, 19º 00’ de 
longitude oeste 

 

b) Zona denominada “Açores”  

36° 00’ de latitude norte, 23º 00’ de 
longitude oeste, 

 

42° 00’ de latitude norte, 23º 00’ de 
longitude oeste, 

 

42° 00’ de latitude norte, 34º 00’ de 
longitude oeste 

 

36° 00’ de latitude norte, 34º 00’ de 
longitude oeste.” 

 

Or. pt 

Justificação 

Clarifica a incidência da proibição. Define as zonas de proibição nos limites do Regulamento 
(CE) nº 2027/95 com base nos quais esses habitats foram até agora preservados, como o 
sublinha o COM(2004) 58 – 2004/0020 (CNS) na exposição de motivos relativa à proposta de 
regulamento sobre que se emite parecer. 
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Alteração apresentada por Luís Manuel Capoulas Santos 

Alteração 6 
ARTIGO 1 

Artigo 30, nº 4 bis (novo) (Regulamento (CE) nº 850/98) 

 Ao artigo 30º do Regulamento (CE)nº 
850/98 é aditado o seguinte nº 4 bis: 

"4 bis. Os Conselhos Consultivos Regionais 
deverão vir a ser consultados sobre a 
execução do nº 4 do presente artigo. 

Or. pt 

Justificação 

Não seria apropriado não fazer referência ao Regulamento-Quadro da nova PCP (CE) nº 
2371/2002. 
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