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Alteração7
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
111.º, isentar certas categorias de navios de 
pesca da obrigação prevista no n.º 1, por 
um período limitado e renovável, ou prever 
outro 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.

4. A autoridade competente pode isentar 
certas categorias de navios de pesca da 
obrigação prevista no n.º 1, por um período 
limitado e renovável, ou prever outro 
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.

Or. sv

Justificação

A simplificação e melhoria da legislação comunitária são o grande objectivo do processo 
legislativo. O presente regulamento não deve ser excepção, contribuindo para um melhor 
controlo e não para mais burocracia. As autoridades competentes de cada Estado-Membro -
que, se presume, estejam empenhadas na sua missão de fazer respeitar o quadro 
regulamentar - são quem melhor pode decidir, em cada caso, quais as condições para uma 
notificação prévia do desembarque e se são necessárias excepções às normas gerais.

Alteração 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

O artigo 47.º é suprimido

Or. en
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Justificação

A pesca recreativa é uma actividade de lazer habitual para muitos europeus, pelo que é 
fundamental apoiar esta tradição também no futuro, sem aumentar demasiado a carga 
burocrática e regulamentar.  O artigo proposto deve ser rejeitado pelas seguintes razões: 1. 
Afigura-se pouco razoável regulamentar a pesca recreativa, quando a carência dos recursos 
haliêuticos não se deve ao excesso de pesca recreativa, mas sim à pesca industrial 
insustentável. 2. A exigência de registo das capturas da pesca desportiva é onerosa, pesada e 
excessivamente burocrática.  3. Para avaliar a dimensão da pesca recreativa, podem ser 
utilizados outros métodos que não o registo das capturas deste tipo de pesca.

Alteração 9
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

O artigo 47.º é suprimido

Or. sv

Justificação

O que a política comum da pesca nos tem deixado são mares vazios. Para além de instalar 
um sistema de controlo operacional e eficaz, o presente regulamento visa restaurar a 
confiança dos consumidores no controlo comunitário no âmbito da política da pesca. A 
proposta de, no âmbito da política que é a causa de todos os males, alargar o controlo da 
pesca recreativa é inaceitável. 

Alteração 10
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem permitir que o 
pescado fresco seja pesado depois de 
transportado do local de desembarque, 
desde que não tenha podido ser pesado no 

3. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem permitir que o 
pescado fresco seja pesado depois de 
transportado do local de desembarque, 
desde que não tenha podido ser pesado no 
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desembarque e seja transportado para um 
destino no território do Estado-Membro 
situado, no máximo, a 20 quilómetros do 
local de desembarque.

desembarque e seja transportado para um 
destino no território do Estado-Membro 
situado, no máximo, a 20 quilómetros do 
local de desembarque. A pedido da 
autoridade competente, a Comissão pode,
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 111.º, autorizar 
derrogações ao limite de 20 km para as 
pescas especificadas no pedido da 
autoridade competente.

Or. sv

Justificação

Em países com grandes distâncias, o requisito de uma distância máxima de 20 km entre o 
local de desembarque e o de pesagem pode, em alguns casos, inviabilizar a pesca.  A 
autoridade competente e a Comissão devem, de comum acordo e sob formas rigorosamente 
controladas, poder conceder derrogações. 

Alteração 11
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As sanções previstas no presente 
capítulo devem ser acompanhadas de 
outras sanções ou medidas, 
nomeadamente, o reembolso dos auxílios 
ou subvenções públicas recebidos pelas 
embarcações de pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada durante o 
período financeiro.

Or. en

Justificação

As embarcações de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada não devem receber o 
dinheiro dos contribuintes e as que o tenham feito durante a vigência do programa 
operacional deverão devolver esse dinheiro.
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Alteração 12
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As informações relativas aos navios 
de pesca e às pessoas em causa devem ser 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros limitam as informações prestadas relativamente ao número e à 
identidade das embarcações de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada que operam 
nas suas águas.
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