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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os salmões reproduzem-se, ou costumavam reproduzir-se, na maioria dos rios que desaguam 
no mar Báltico, cada um deles com uma diversidade genética populacional própria e única.  
Ao longo dos anos, muitas destas unidades populacionais reprodutoras diminuíram 
drasticamente ou extinguiram-se mesmo. Apesar de vários rios conservarem populações 
viáveis, a grande maioria do salmão selvagem (em oposição ao salmão de cultura para efeitos 
de repovoamento) provém das zonas setentrionais do Báltico, sobretudo dos rios do norte da 
Suécia e da Finlândia que desaguam no Golfo de Bótnia. Noutros sítios, a poluição, a 
destruição dos habitats, as barragens termoelétricas e outros problemas causados pelo homem 
têm sido responsáveis pelo declínio das populações abundantes. 

O salmão do mar Báltico é pescado no próprio mar, nas águas costeiras e em determinados 
rios. Em muitos casos, as populações dos rios são aumentadas através da libertação de 
juvenis, pois, normalmente, os rios são bloqueados pelas barragens termoelétricas e sofrem 
outros tipos de degradação.

O parecer científico sobre o salmão emitido pelo CIEM traça um quadro bastante pessimista:

 poucos rios possuem unidades populacionais reprodutoras viáveis;
 por motivos desconhecidos, há já muitos anos que a taxa de sobrevivência dos juvenis 

tem sido baixa;
 a pesca mista em alto mar visa todas as unidades populacionais, mesmo as mais 

vulneráveis, e, por conseguinte, dificulta imenso a reintrodução do salmão nos rios 
com um habitat adequado; 

 os TAC recentemente estabelecidos excedem as quantidades recomendadas pelos 
pareceres científicos;

 a pesca em alto mar diminuiu em 2008 na sequência da proibição de redes de deriva, 
mas, desde então, as capturas com palangreiros aumentaram;

 a captura do salmão é frequentemente declarada com inexatidão, tal como a truta 
marinha.

Por estes motivos, importa acolher com bastante satisfação a proposta da Comissão de 
elaboração de um plano plurianual. Efetivamente, a proposta trará numerosas e significativas 
melhorias, há já muito tempo consideradas necessárias, para a gestão da pesca do salmão no 
Báltico. Importa igualmente enaltecer o abandono progressivo do repovoamento, exceto em 
situações particulares.

Não obstante, o plano deve ser reforçado em determinados aspetos, especialmente no que se 
refere à pesca recreativa. A pesca não comercial de salmão, de todo o tipo (redes fixas, 
armadilhas, pesca à linha, etc.) está a aumentar no mar Báltico, representando atualmente 
cerca de um quarto das capturas declaradas. É absolutamente necessário que estas capturas 
sejam alvo de um acompanhamento rigoroso e sejam tidas em conta no total das quotas.

De acordo com as informações mais recentes do CIEM, calcula-se que o número de capturas 
não declaradas seja bastante significativo, o equivalente à metade das capturas declaradas 
durante muitos anos. As propostas de alteração visam reforçar os controlos, através do 
aumento, nomeadamente, dos requisitos em matéria de notificação e da imposição de um 
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tamanho mínimo de desembarque de 65 cm, tanto para o salmão como para a truta marinha, a 
fim de limitar a inexatidão nas declarações de captura de ambas as espécies.

Os salmões de populações genéticas diferentes reproduzem-se em rios distintos. A pesca 
mista do salmão em alto mar não permite efetuar nenhum tipo de seleção em função da sua 
origem, visto que são capturados ao mesmo tempo exemplares provenientes de muitas bacias 
hidrográficas e, por conseguinte, diversas unidades populacionais. Esta situação tem 
repercussões muito negativas, uma vez que são capturados ao mesmo tempo exemplares 
provenientes de populações ameaçadas, ou de rios onde o salmão está a ser reintroduzido, e 
espécies de populações viáveis que se autorreproduzem. A melhor solução para gerir a pesca 
do salmão consiste em capturá-lo assim que este sobe até aos rios para se reproduzir, 
permitindo uma captura seletiva do peixe.

As alterações apresentadas visam igualmente eliminar gradualmente a pesca em alto mar. 
Tendo em conta que as atividades piscatórias de determinados Estados-Membros serão mais 
afetadas do que de outros, propõe-se um prazo de oito anos para se proceder à eliminação 
gradual deste tipo de pesca, período após o qual só se permitirá pescar dentro das linhas de 
base.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Plano de Execução aprovado na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, 
estabelece que todas as unidades 
populacionais comerciais devem ser
repostas em níveis que permitam um 
rendimento máximo sustentável até 2015. 
O CIEM considera que, para as unidades 
populacionais de salmão do Báltico do rio, 
o nível corresponde a uma produção de 
juvenis (smolts) entre 60 % e 75 % da 
capacidade potencial de produção de 
juvenis de todos os rios de salmão 
selvagem. Este parecer científico deve 
servir de base para a definição dos 

(6) O Plano de Execução aprovado na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, 
estabelece que todas as unidades 
populacionais comerciais devem ser 
repostas em níveis que permitam um 
rendimento máximo sustentável até 2015. 
Este requisito legal, em vigor desde 1994, 
decorre da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar. O CIEM considera 
que, para as unidades populacionais de 
salmão do Báltico do rio, o nível 
corresponde a uma produção de juvenis 
(smolts) entre 60 % e 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis de todos 
os rios de salmão selvagem. Este parecer 
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objetivos e metas do plano plurianual. científico deve servir de base para a 
definição dos objetivos e metas do plano 
plurianual. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A melhor forma de preservar a 
diversidade genética do salmão no mar 
Báltico consiste em autorizar a pesca do 
mesmo apenas quando este deixa o mar e 
sobe o rio para se reproduzir. A proibição 
de pesca no Mar Báltico causaria graves 
problemas a alguns Estados-Membros e a 
determinados setores da indústria, pelo 
que a captura do salmão no mar deverá 
ser progressivamente eliminada.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de evitar o risco de 
inexatidões nas declarações relativas à 
captura de truta marinha e salmão, deve-
se estabelecer um tamanho mínimo de 
desembarque comum para ambas as 
espécies.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios. 

(16) Grande parte dos navios de pesca 
costeira de salmão têm um comprimento 
inferior a 10 metros. O uso de diários de 
pesca, exigido pelo artigo 14.º, e a 
notificação prévia, exigida pelo artigo 17.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
devem por esse motivo, ser alargados a 
todos os navios de pesca comercial e 
navios de serviço. 

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Um parecer científico recente indica 
que a pesca recreativa de salmão no mar 
tem um impacto significativo nas unidades 
populacionais de salmão, mesmo tendo em 
conta que os dados disponíveis nesta 
matéria não têm um nível de qualidade 
muito elevado. Em particular, a pesca 
recreativa praticada por navios operados 
por empresas que prestam os seus serviços 
com fins lucrativos pode ser responsável 
por uma parte importante das capturas de 
salmão do Báltico. Para garantir a eficácia 
do plano plurianual, é, pois, conveniente 
introduzir determinadas medidas de gestão 
específicas para controlar estas atividades.

(19) Um parecer científico recente indica 
que a pesca recreativa de salmão no mar 
tem um impacto significativo nas unidades 
populacionais de salmão, mesmo tendo em 
conta que os dados disponíveis nesta 
matéria não têm um nível de qualidade 
muito elevado. Para garantir a eficácia do 
plano plurianual, é, pois, conveniente 
introduzir determinadas medidas de gestão 
específicas para controlar estas atividades 
de pesca recreativa.

Or. en



PA\891460PT.doc 7/14 PE480.861v01-00

PT

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico, quando esta atividade é praticada 
por navios de serviço. 

(b) Pesca recreativa de salmão no mar 
Báltico e nos Estados-Membros visados. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 5.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 75 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

1. Para os rios de salmão que tenham 
atingido 50 % da sua capacidade potencial 
de produção de juvenis à data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 80 % da capacidade potencial de 
produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 50 % da capacidade potencial de 

2. Para os rios de salmão selvagem que não 
tenham atingido 50 % da sua capacidade 
potencial de produção de juvenis à data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a produção de juvenis selvagens deve 
alcançar 50 % da capacidade potencial de 
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produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e 75 % num prazo de dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

produção de juvenis em cada rio num prazo 
de cinco anos e 80 % num prazo de dez 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um 
nível mínimo de 75 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem. 

3. Após um prazo de dez anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a produção de juvenis de 
salmão selvagem deve ser mantida a um 
nível mínimo de 80 % da capacidade 
potencial de produção de juvenis em cada 
rio de salmão selvagem. 

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
exceder o nível correspondente a uma taxa 
de moralidade por pesca de 0,1. 

1. O TAC anual para as unidades 
populacionais de salmão no mar não deve 
exceder o nível correspondente a uma taxa 
de moralidade por pesca de 0,1. 

A captura de salmão no mar para além 
das linhas de base será eliminada 
gradualmente. Num prazo de seis anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, sofrerá uma redução de 50 
% e ao fim de oito anos a contar dessa 
mesma data de entrada em vigor será 
proibida.
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Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Tamanho mínimo de desembarque para o 

salmão e a truta marinha
O tamanho mínimo de desembarque tanto 
para o salmão como para a truta marinha 
é de 65 cm.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O povoamento de salmão só pode ser 
efetuado em rios de salmão selvagem. O 
número de juvenis libertados em cada rio 
não deve exceder a capacidade potencial 
estimada de produção de juvenis do rio.

1. O povoamento de salmão só pode ser 
efetuado em rios de salmão selvagem se 
for necessário para impedir a extinção 
das unidades populacionais locais. 

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade genética 

2. O povoamento deve ser efetuado de 
modo a salvaguardar a diversidade genética 
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das diferentes unidades populacionais de 
salmão do rio, tomando em consideração as 
comunidades piscícolas existentes no rio 
povoado e nos rios vizinhos e 
maximizando o efeito do povoamento.

das diferentes unidades populacionais de 
salmão do rio, tomando em consideração as 
comunidades piscícolas existentes no rio 
povoado e nos rios vizinhos e 
maximizando o efeito do povoamento. Os 
juvenis são provenientes dos rios mais 
próximos com povoações de salmão 
selvagem.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os juvenis são provenientes dos rios 
mais próximos com povoações de salmão 
selvagem.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além disso, o artigo 55.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, bem 
como os artigos 64.º e 65.º do 
Regulamento de Execução (UE) n.º 
404/2011 da Comissão, que estabelece as 
regras de execução do Regulamento (CE) 
n.º 1224/20091, são aplicáveis mutatis 
mutandis a todos os tipos de pesca 
recreativa de salmão no mar Báltico.
____________________
1JO L 112 de 30.4.2011, p. 1.
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Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão devem manter um diário de pesca 
sobre as suas operações, em conformidade 
com as regras estabelecidas no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009. 

Em derrogação ao artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, os 
capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
possuam autorização de pesca para o 
salmão, bem como os capitães dos navios 
de serviço da União Europeia, devem 
manter um diário de pesca sobre as suas 
operações, em conformidade com as regras 
estabelecidas no artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, que 
mantenham a bordo salmão e/ou truta 
devem notificar às autoridades 
competentes do Estado-Membro do seu 
pavilhão, imediatamente após a conclusão 
da operação de pesca, as informações 
enumeradas no artigo 17.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Em derrogação ao proémio do artigo 17.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, 
os capitães de navios de pesca da União 
Europeia, com qualquer comprimento, bem 
como os capitães dos navios de serviço da 
União Europeia, que mantenham a bordo 
salmão e/ou truta devem notificar às 
autoridades competentes do Estado-
Membro do seu pavilhão, imediatamente 
após a conclusão da operação de pesca, as 
informações enumeradas no artigo 17.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Declaração de capturas

1. O capitão do navio de serviço deve 
preencher uma declaração de capturas em 
conformidade com o modelo apresentado 
no anexo III e apresentar a mesma às 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de pavilhão do navio de 
serviço até último dia de cada mês. 
2. Até ao dia 15 de cada mês, os 
Estados-Membros visados devem registar 
as informações constantes das 
declarações de capturas referentes ao mês 
anterior na sua base de dados eletrónica 
criada em conformidade com o artigo 
116.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009, assim como no seu 
sistema de validação informatizado, 
mencionado no artigo 109.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009. Os 
dados eletrónicos e as declarações de 
capturas devem ser conservados durante 
um período de três anos. 

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Inspeções de desembarque
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Os Estados-Membros visados devem 
verificar a exatidão das informações 
constantes das declarações de capturas 
através de inspeções de desembarque. As 
inspeções de desembarque devem incidir, 
no mínimo, em 10 % do número total de 
desembarques.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O cumprimento das normas relativas à 
utilização das quotas, à autorização de 
atividade e às declarações de capturas por 
parte dos navios de serviço;

b) O cumprimento das normas relativas à 
utilização das quotas, à autorização de 
atividade e às declarações de capturas por 
parte dos navios de serviço e dos navios de 
pesca recreativa que utilizam artes fixas;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III Suprimido
DECLARAÇÕES DE CAPTURAS

O Estado-Membro visado deve emitir para 
os seus navios de serviço um formulário 
oficial de declaração de capturas que deve 
ser preenchido. O formulário dever 
conter, no mínimo, as seguintes 
informações:
a) Número de referência da autorização 
para atividade especial, emitida em 
conformidade com o artigo 18.º do 
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presente regulamento;
b) Nome da pessoa singular ou coletiva 
titular da autorização para atividade 
especial, emitida em conformidade com o 
artigo 18.º do presente regulamento;
c) Nome e assinatura do capitão do navio 
de serviço;
d) Data e hora de saída e de chegada ao 
porto e a duração da viagem de pesca; 
e) Local e hora de desembarque por 
viagem de pesca;
f) Artes de pesca utilizadas nas operações 
de pesca;
g) Quantidades de peixe desembarcado 
por espécie e por viagem de pesca;
h) Quantidades de peixe devolvido ao mar 
por espécie e por viagem de pesca;
i) Zona de captura por viagem de pesca, 
expressa em retângulo estatístico do 
CIEM. 

Or. en


