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Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É conveniente estabelecer a taxa-

alvo de mortalidade por pesca (F) que 

corresponde ao objetivo de atingir e 

manter o MSY, na forma de intervalos de 

valores consentâneos com a consecução 

do rendimento máximo sustentável 

(FMSY). Estes intervalos, baseados em 

pareceres científicos, são necessários para 

permitir uma certa flexibilidade a fim de 

ter em conta a evolução dos pareceres 

científicos, contribuir para a aplicação da 

obrigação de desembarque e ter em conta 

as características das pescarias mistas. Os 

intervalos FMSY foram calculados pelo 

Conselho Internacional de Exploração do 

Mar (CIEM) de forma a não permitirem 

uma redução de mais de 5 % em termos 

do rendimento a longo prazo por 

comparação com o MSY40. O limite 

máximo do intervalo é fixado de forma a 

que a probabilidade de a unidade 

populacional descer abaixo do Blim ou da 

abundâncialimit não possa exceder 5 %. 

Este limite máximo obedece igualmente à 

chamada regra aconselhada do CIEM41, 

que indica que, se o estado da biomassa 

reprodutora ou da abundância for mau, F 

deve reduzir-se a um valor que não 

exceda um limite máximo igual ao valor 

FMSY multiplicado pela biomassa 

(12) A fim de restabelecer as 

populações de peixes no prazo mais curto 

possível, acima de níveis que possam 

produzir o rendimento máximo 

sustentável, a taxa de exploração máxima 

sustentável deve ser atingida progressiva e 

gradualmente, o mais tardar até 2020, 

para todas as unidades populacionais, 

devendo em seguida ser mantida, em 

conformidade com o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 14, das 

Nações Unidas, e o Regulamento (UE) 

n.º 1380/2013. 
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reprodutora ou pela abundância no ano 

do TAC e dividido pelo MSY Btrigger ou 

pela Abundancelimit. O CIEM utiliza 

estas considerações e a regra aconselhada 

na sua prestação de pareceres científicos 

sobre a mortalidade por pesca e sobre as 

opções de captura. 

__________________ __________________ 

40 A UE solicitou ao CIEM que 

apresentasse intervalos FMSY para 

determinadas unidades populacionais do 

mar Báltico e do mar do Norte. 

 

41 Disposições gerais aplicáveis ao parecer 

do CIEM, julho de 2015. 

 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Sem prejuízo dos n.os 2 e 3, as 

possibilidades de pesca de uma unidade 

populacional podem ser fixadas de acordo 

com os intervalos de mortalidade por 

pesca constantes do anexo I, coluna B, 

desde que a unidade populacional em 

causa se encontre acima do ponto de 

referência para o nível mínimo da 

biomassa reprodutora constante do anexo 

II, coluna A: 

Suprimido 

(a) Se, com base em pareceres ou em 

dados científicos, tal for necessário para a 

realização dos objetivos estabelecidos no 

artigo 3.º no caso das pescarias mistas; 

 

(b) Se, com base em pareceres ou em 

dados científicos, tal for necessário para 

evitar danos graves a uma unidade 

populacional causados por dinâmicas 

intraespécies ou interespécies das 

unidades populacionais; ou 

 

(c) Para limitar as variações de 

possibilidades de pesca entre anos 

consecutivos a 20 %, no máximo. 

 

Or. en 

 

 


