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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Esta nova proposta de regulamento da Comissão visa promover a cooperação entre os Estados 
com vista a que seja verdadeiramente implementada uma pesca sustentável que assegure tanto 
a conservação das unidades populacionais de peixes quanto a utilização eficaz destas últimas. 

Para isso, será necessário dotar a União Europeia de instrumentos adequados e eficientes para 
sancionar os Estados responsáveis por medidas e práticas que conduzam à exploração 
excessiva das unidades populacionais ou que não colaboram de boa-fé no sentido de tomar as 
medidas de gestão acordadas. 

O novo regulamento apresentado pela Comissão Europeia prevê diversas medidas com vista a 
sancionar os países que permitem uma pesca não sustentável, com o objetivo de garantir a 
viabilidade, a longo prazo, das unidades populacionais de peixes de interesse comum entre a 
União Europeia e os países terceiros. 

Destacam-se as seguintes: 
- impor restrições quantitativas às importações para a União de peixes e produtos da 

pesca capturados sob controlo do país que permite a pesca não sustentável ou 
restrições à utilização dos portos da União pelos navios que arvoram pavilhão do país 
que permite a pesca não sustentável; 

- proibir a aquisição, por parte dos operadores económicos da União, de navios de pesca 
de pavilhão de um país que permita a pesca não sustentável ou a mudança do pavilhão 
de navios de pesca que arvoram pavilhão de um Estado-Membro para o pavilhão de 
países que permitem uma pesca não sustentável 

- proibir as exportações de navios de pesca ou de equipamento e material de pesca para 
um país que permita a pesca não sustentável 

- proibir a celebração de acordos comerciais privados com países que permitam a pesca 
não sustentável e as operações de pesca conjuntas entre navios de pesca de pavilhão de 
um país que permita a pesca não sustentável. 

O relator considera que este novo regulamento contribui para a promoção e para a 
implementação de uma pesca sustentável e responsável a nível mundial e que está 
estreitamente relacionado com o regulamento relativo à luta contra a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada. Como tal, felicita a Comissão pela sua iniciativa na matéria. 

Contudo, o relator estima que, em nome da coerência das políticas face aos objetivos da 
política de desenvolvimento, tal como prevê o artigo 208.º do TFUE, seja necessário 
assegurar uma complementaridade e garantir a coerência entre as medidas tomadas a título da 
política das pescas e da política comercial e as medidas aplicadas a título da política de 
desenvolvimento. Consequentemente, é necessário, segundo o relator, prever medidas 
específicas para os países em desenvolvimento a fim de ter devidamente em conta as 
respetivas capacidades financeiras, técnicas e materiais, assim como as respetivas 
necessidades. 

Por fim, o relator considera necessária a introdução de uma cláusula de reavaliação no sentido 
de controlar a eficácia e a pertinência do regulamento e de propor, se necessário, 
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modificações.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Além disso, é necessário definir o tipo 
de medidas que podem ser tomadas em 
relação aos países que permitem uma pesca 
não sustentável e estabelecer as condições 
gerais para a adoção de tais medidas, de 
modo a que se baseiem em critérios 
objetivos, equitativos, com uma boa 
relação custo-eficácia e compatíveis com o 
direito internacional, em particular o 
Acordo que institui a Organização Mundial 
do Comércio.

(5) Além disso, é necessário definir o tipo 
de medidas que podem ser tomadas em 
relação aos países que permitem uma pesca 
não sustentável e estabelecer as condições 
gerais para a adoção de tais medidas, de 
modo a que se baseiem em critérios 
objetivos, equitativos, com uma boa 
relação custo-eficácia e compatíveis com o 
direito internacional, em particular o 
Acordo que institui a Organização Mundial 
do Comércio. Estas medidas devem ter em 
conta, nomeadamente, o nível de 
desenvolvimento e de vulnerabilidade do 
país em causa, de modo a que não 
sujeitem, direta ou indiretamente, o país 
em desenvolvimento a suportar uma parte 
desproporcionada do esforço de 
conservação das unidades populacionais 
de peixes.

Or. fr

Justificação

É conveniente ter em conta o nível de desenvolvimento e de vulnerabilidade do país 
considerado como sendo um país que permite uma pesca não sustentável. De facto, não se 
podem impor as mesmas exigências aos países em desenvolvimento. 
O acordo de 1995 sobre a aplicação das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, de 1982, relativas às populações de peixes transzonais e às populações de 
peixes altamente migratórias prevê, nomeadamente na parte VII, disposições específicas para 
os Estados em desenvolvimento.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao adotar medidas em conformidade 
com o presente regulamento, a Comissão 
deve avaliar os efeitos ambientais, 
comerciais, económicos e sociais de tais 
medidas, a curto e longo prazo, bem como 
os encargos administrativos associados à 
sua execução.

4. Antes de adotar medidas em 
conformidade com o presente regulamento, 
a Comissão deve avaliar os efeitos 
ambientais, comerciais, económicos e 
sociais de tais medidas, a curto e longo 
prazo, bem como os encargos 
administrativos associados à sua execução. 
Na sua avaliação, a Comissão deve ter 
devidamente em conta o nível de 
desenvolvimento, de vulnerabilidade e das 
capacidades financeiras, materiais e 
técnicas do país em causa, assim como as 
consequências das referidas medidas 
sobre as políticas de desenvolvimento 
eventualmente aplicadas nesse país. 

(Convém retificar a numeração errónea da versão francesa da proposta da Comissão.)

Or. fr

Justificação
É crucial que, aquando da avaliação por parte da Comissão, esta última tenha em conta a 
situação específica dos países em desenvolvimento e as ações empreendidas a título da 
política de desenvolvimento nesses países. Com efeito, as medidas devem ser complementares 
e coerentes. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Revisão e relatórios

Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e posteriormente de 
três em três anos, a Comissão deve 
analisar a aplicação do presente 
regulamento e transmitir um relatório ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho.
O relatório avalia em particular:
- os países relativamente aos quais foram 
adotadas medidas;
- as medidas adotadas pela Comissão;
- as eventuais correções realizadas pelos 
países objeto das medidas;
- os efeitos que as medidas adotadas 
tiveram sobre a sustentabilidade da pesca.
O relatório será acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta de alteração do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação
É necessário prever uma cláusula de reavaliação para que o Parlamento Europeu possa 
alterar, caso seja necessário, o regulamento no sentido de responder às dificuldades e aos 
obstáculos encontrados aquando da respetiva aplicação. 


