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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do  Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 423/2004 no respeitante à recuperação das unidades populacionais de bacalhau e o 
Regulamento (CEE) n.º 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0162),

– Tendo em conta o artigo 37.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0183/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) De acordo com recentes pareceres 
científicos do Conselho Internacional de 
Exploração do Mar (CIEM), as reduções 
das capturas de bacalhau originadas pelo 
efeito conjugado dos totais admissíveis de 
capturas (TAC), das medidas técnicas e das 
medidas complementares de gestão do 

(1) De acordo com recentes pareceres 
científicos do Conselho Internacional de 
Exploração do Mar (CIEM), as reduções 
das capturas de bacalhau originadas pelo 
efeito conjugado dos totais admissíveis de 
capturas (TAC), das medidas técnicas e das 
medidas complementares de gestão do 
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esforço não são de forma alguma 
suficientes para reduzir a mortalidade por 
pesca para níveis que permitam a 
reconstituição das unidades populacionais 
de bacalhau e nenhuma das quatro 
unidades populacionais de bacalhau 
contempladas no Regulamento (CE) n.º 
423/2004 apresenta sinais claros de 
recuperação.

esforço (nomeadamente as acções de 
controlo e de vigilância destinadas a 
impedir a captura e o desembarque de 
bacalhau pescado em operações de pesca 
ilegal, não declarada e não 
regulamentada) não são de forma alguma 
suficientes para reduzir a mortalidade por 
pesca para níveis que permitam a 
reconstituição das unidades populacionais 
de bacalhau e nenhuma das quatro 
unidades populacionais de bacalhau 
contempladas no Regulamento (CE) n.º 
423/2004 apresenta sinais claros de 
recuperação.

Or. da

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Devem ser introduzidos novos 
mecanismos, a fim de incentivar os 
pescadores a participar em programas 
tendentes a evitar a captura de bacalhau.

(5) Devem ser introduzidos novos 
mecanismos, a fim de incentivar os 
pescadores e os Estados-Membros a 
participar em programas tendentes a evitar 
a captura de bacalhau.

Or. da

Justificação

Os Estados-Membros também devem ser incentivados a adoptar medidas para reduzir a 
mortalidade por pesca e as devoluções.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 6 - n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Não obstante as alíneas b) e c) do n.º 1 e 
o n.º 2, o Conselho não fixa o TAC num 
nível inferior ou superior em mais de 15% 
ao TAC estabelecido no ano anterior.

4. Não obstante o n.º 1 e o n.º 2, o 
Conselho não fixa o TAC num nível 
inferior ou superior em mais de 15% ao 
TAC estabelecido no ano anterior.

Or. da

Justificação

Tal como acontece noutros planos de gestão, a margem de flutuação de +/- 15 % deve ser 
aplicada em todos os casos.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8-A - n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No primeiro ano de aplicação do 
presente regulamento, o valor de referência 
é o esforço médio em kW-dias exercido em 
2005, 2006 e 2007, em conformidade com 
o parecer do CCTEP;

a) No primeiro ano de aplicação do 
presente regulamento, o valor de referência 
é o esforço médio em kW-dias exercido em 
2004, 2005 e 2006, em conformidade com 
o parecer do CCTEP;

Or. da

Justificação

Para se ter a certeza de que os dados utilizados são de boa qualidade e fiáveis, o período de 
referência deve ser 2004-2006.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8-A - n.º 3 - parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Para os grupos de esforço que, com base 
na avaliação anual dos dados de gestão do 
esforço de pesca apresentados em 
conformidade com os artigos 18.°, 19.º e 
20.º do Regulamento (CE) n.º xxx/20081, 
tenham contribuído mais para as capturas 
totais de bacalhau e em relação aos quais
as capturas totais com base nessa avaliação 
sejam constituídas por, pelo menos, 80% 
de bacalhau, o esforço de pesca máximo 
autorizado é calculado do seguinte modo:

3. Para os grupos de esforço que, com base 
na avaliação anual dos dados de gestão do 
esforço de pesca apresentados em 
conformidade com os artigos 18.°, 19.º e 
20.º do Regulamento (CE) n.º xxx/20081, 
tenham, no seu conjunto, contribuído mais 
para as capturas totais de bacalhau e em 
relação aos quais as capturas acumuladas
com base nessa avaliação sejam 
constituídas por, pelo menos, 80% de 
bacalhau, o esforço de pesca máximo 
autorizado é calculado do seguinte modo:

Or. da

Justificação

Caberá precisar que são as categorias de artes que estão na origem de 80 % das capturas 
totais de bacalhau que devem contribuir para reduzir a mortalidade por pesca.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8-A - n.º 3 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para efeitos do artigo 6.°, aplicando ao 
valor de referência a redução percentual 
enunciada no artigo 6.° para a mortalidade 
por pesca;

a) Para efeitos do artigo 6.°, aplicando ao 
valor de referência a variação percentual 
enunciada no artigo 6.° para a mortalidade 
por pesca;

Or. da

Justificação

Há que ter em conta que o esforço de pesca também pode aumentar se a mortalidade por 
pesca for inferior ao objectivo F= 0,4.  Este poderá, por exemplo, ser o caso este ano, em que 
o recrutamento é elevado e em que a margem de flutuação dos TAC (máximo de 15 %) 
significa que a mortalidade por pesca será inferior a F = 0,4.
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Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8-B - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro decide de um 
método de repartição do esforço de pesca 
máximo autorizado pelos navios que 
arvorem o seu pavilhão, com base nos 
seguintes critérios:

1. Cada Estado-Membro decide de um 
método de repartição do esforço de pesca 
máximo autorizado pelos navios que 
arvorem o seu pavilhão, com base num 
conjunto de critérios como, por exemplo:

Or. da

Justificação

Um dos elementos centrais do regime kW-dias consiste em proporcionar aos 
Estados-Membros flexibilidade para definirem eles próprios os critérios que devem ser 
aplicados para distribuir o número de kW-dias atribuídos aos navios.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8-B - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para cada grupo de esforço, a 
capacidade total expressa em GT e kW 
dos navios que possuam autorizações de 
pesca especiais emitidas em conformidade 
com o n.º 2 não pode ser superior à 
capacidade dos navios em serviço em 
2007 que utilizaram a arte e pescaram na 
zona geográfica em causa.

Suprimido

Or. da

Justificação

Esta disposição impede as reestruturações da frota em relação a 2007. Não seria possível, 



PE407.728v01-00 10/15 PR\726850PT.doc

PT

por exemplo, substituir os navios com redes de arrasto por navios com redes de emalhar, que 
consomem menos combustível em comparação com a frota de 2007.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8-D - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O esforço de pesca máximo autorizado 
estabelecido em conformidade com artigo 
8.°A é adaptado pelos Estados-Membros
em causa no âmbito de:

O esforço de pesca máximo autorizado 
estabelecido em conformidade com artigo 
8.°A pode ser adaptado pelos 
Estados-Membros em causa no âmbito de:

Or. da

Justificação

A troca de quotas menores não impõe uma modificação do esforço de pesca, pelo que não se 
trata de prescrever uma exigência, mas de permitir uma possibilidade.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 8e - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Só é autorizada a transferência de um 
grupo de artes dador que apresente, para o 
bacalhau, capturas por unidade de esforço 
(cpue) superiores às do grupo de artes 
receptor. O Estado-Membro que solicite 
uma transferência deve transmitir as 
informações pertinentes sobre as cpue.

3. Em princípio, só é autorizada a 
transferência de um grupo de artes dador 
que apresente, para o bacalhau, capturas 
por unidade de esforço (cpue) superiores às 
do grupo de artes receptor. Em caso de 
transferência de um grupo de artes dador 
para outro grupo de artes dador cujas 
capturas por unidade de esforço (cpue) 
sejam superiores, o esforço transferido 
será objecto de uma redução sob a forma 
de um factor de correcção a determinar.
O Estado-Membro que solicite uma 
transferência deve transmitir as 
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informações pertinentes sobre as cpue.

Or. da

Justificação

É importante poder reagir com suficiente flexibilidade a circunstâncias externas. Por 
exemplo, o aumento do preço dos combustíveis poderá incentivar os pescadores a 
reestruturar a sua actividade de pesca, passando para a rede de emalhar, que consume 
menos combustível. Não obstante, se as pescas com rede de emalhar tiverem um cpue 
superior às pescas com rede de arrasto, por exemplo, o n.º 3 do artigo 8.º- E proposto pela 
Comissão não permitirá uma transferência do esforço.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 6
Regulamento (CE) N.º 423/2004
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Processo de tomada de decisões Suprimido
Em todos os casos em que o presente 
regulamento preveja a adopção de 
decisões pelo Conselho, este delibera por 
maioria qualificada com base numa 
proposta da Comissão.

Or. da

Justificação

A menos que haja uma razão especial para tal, não deve ser introduzido um procedimento de 
decisão especial que exclua o Parlamento do processo de tomada de decisões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

Em Novembro de 2000, o Conselho Internacional de Exploração do Mar (CIEM) chamou a 
atenção para o grave risco de ruptura das populações se bacalhau no Mar do Norte e no Oeste 
da Escócia e na reunião do Conselho de Dezembro do mesmo ano, os ministros das pescas e a 
Comissão manifestaram a sua inquietação quanto ao estado crítico dos recursos.

Já na altura era possível constatar que a pressão da pesca era demasiado elevada e que eram 
pescados demasiados juvenis, o que resultava num grande volume de devoluções ao mar. 
Estes dois factores têm vindo a provocar a erosão das quantidades de peixes adultos presentes 
no mar (biomassa), a tal ponto que as unidades populacionais podem deixar de se poder 
reconstituir por reprodução.  As populações não se manterão se a pressão da pesca não 
abrandar e se se continuar a pescar quantidades tão grandes de juvenis. O estado dos recursos 
atingiu um ponto crítico e a Comunicação da Comissão relativa à reconstituição das unidades 
populacionais de bacalhau e de pescada na Comunidade e águas adjacentes 
(COM(2001)0326) constata a urgência dos programas de reconstituição das unidades 
populacionais.

Em 2004, o Conselho adoptou o denominado plano de recuperação do bacalhau cujo primeiro 
objectivo consiste em assegurar, num prazo de cinco a dez anos, a recuperação satisfatória das 
unidades populacionais de bacalhau para os níveis de precaução preconizados pelos cientistas.

AS PROPOSTAS DE MODIFICAÇÃO DA COMISSÃO

Os pareceres científicos do Comité Científico, Técnico e Económico da Pesca (CCTEP) 
indicam que as reduções originadas pelo efeito conjugado dos totais admissíveis de capturas 
(TAC), medidas técnicas e regulamentações complementares de gestão do esforço foram 
muito insuficientes para reduzir a mortalidade por pesca para níveis que permitissem a 
reconstituição das unidades populacionais de bacalhau. Com base nesta constatação e na 
experiência adquirida, a Comissão propôs em Abril de 2008 as seguintes modificações:

É necessário rever os objectivos para que se possa garantir o rendimento máximo sustentável 
mesmo que as condições oceânicas se alterem devido ao aquecimento global.

Há que simplificar o regime de gestão do esforço, uma vez que este se tornou tão complicado 
que tornou necessário um novo regime, baseado em limitações do esforço de pesca geridas a 
nível nacional pelos Estados-Membros e que se caracterize por uma maior flexibilidade, 
produzindo, por conseguinte, uma execução mais eficaz.

O plano deve ser adaptado em função dos diferentes níveis de recuperação, pelo que introduz 
uma abordagem modular, na qual o ajustamento da mortalidade por pesca é função do nível 
de recuperação alcançado.

É necessário estabelecer regras claras a aplicar nos casos em que os cientistas não possam 
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fornecer estimativas precisas do estado das unidades populacionais.

Há que reduzir as devoluções de bacalhau  mediante a introdução de novos mecanismos, a 
fim de incentivar os pescadores a participar em programas tendentes a evitar a captura de 
bacalhau.

O plano de recuperação do bacalhau deve ser alargado no sentido de incluir o mar Céltico, 
uma vez que se apurou que esta unidade populacional está sujeita a uma sobreexploração 
similar à de outras unidades populacionais de bacalhau que evoluem nas águas comunitárias.

Assim sendo, a Comissão considera necessário alterar o plano de recuperação do bacalhau em 
vigor, a fim de o tornar mais completo, mais adaptado às evoluções recentes, mais simples, 
mais eficiente e mais fácil de aplicar, controlar e acompanhar.

COMENTÁRIOS DO RELATOR

O êxito do plano de recuperação do bacalhau também depende da inexistência de operações 
de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Por conseguinte, o controlo e a vigilância 
são instrumentos importantes para garantir o cumprimento da regulamentação em matéria de 
pesca.

A importância da pesca de bacalhau, as suas consequências para a pesca dirigida a outras 
espécies, os importantes interesses económicos e sociais em jogo e o valor do bacalhau 
enquanto espécie simbólica exigem que a sua recuperação seja um êxito.

O plano de recuperação do bacalhau tem sérias consequências para a indústria da pesca e para 
as comunidades locais que vivem desta actividade. Ora, se não se conseguir recuperar as 
unidades populacionais, essas implicações serão ainda mais profundas e mais graves, razão 
pela qual há que conferir a maior prioridade ao êxito do plano de recuperação do bacalhau.

Do ponto de vista meramente biológico, o melhor método para recuperar rapidamente as 
unidades populacionais de bacalhau seria proibir completamente a pesca nos locais onde 
existe o risco de capturar bacalhau. Essa abordagem teria enormes implicações sociais e 
económicas uma vez que, dado que o bacalhau é capturado no âmbito de uma pesca «mista», 
seria necessário pôr termo à pesca de outras espécies como o badejo, a pescada, o lagostim, a 
solha, o linguado, o tamboril, o areiro, etc. Para evitar esta situação, é necessário que o plano 
de recuperação dê resultados positivos visíveis.

O problema, de um modo geral, é que as propostas da Comissão no tocante aos TAC não são 
seguidas pelos Estados-Membros, que, ao invés, assumem compromissos e fixam TAC mais 
elevados do que os preconizados pelos pareceres científicos. Na já mencionada reunião do 
Conselho de Dezembro de 2002, os ministros tomaram a decisão de reduzir 
significativamente os TAC de bacalhau e de pescada e moderadamente os das espécies afins. 
Com a excepção do bacalhau do Mar do Norte, que está incluído num TAC acordado com a 
Noruega, foram estabelecidos TAC mais altos do que os propostos pela Comissão. Nem 
sequer numa situação de crise os Estados-Membros chegam a acordo sobre as medidas mais 
coerentes com as recomendações científicas.
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O esgotamento das unidades populacionais de bacalhau no Atlântico ao largo da costa do 
Canadá, aonde o bacalhau nunca regressou depois da proibição da pesca em 1992, deve servir 
de exemplo e de advertência para que não seja protelada a adopção das medidas necessárias.
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