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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 
determinadas medidas técnicas e de controlo no Skagerrak e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 850/98 e o Regulamento (CE) n.º 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0471),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 43.º, n.º 2 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0431/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 14 de novembro de 
20121,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Uma vez que o Skagerrak engloba as 
únicas águas partilhadas por 
Estados-Membros e por países terceiros 
não regulamentadas por um acordo de 
pesca, nas quais se aplica um sistema de 

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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quotas e onde os países terceiros 
implementaram uma obrigação de 
desembarcar todas as capturas, afigura-se 
razoável prever um conjunto específico de 
regras relativas às medidas técnicas e de 
controlo no Skagerrak, que sejam 
diferentes das regras gerais aplicáveis na 
União.

Or. en

Justificação

A União Europeia partilha muitas das suas águas de pesca com países terceiros. Tanto o 
Mediterrâneo como o mar Negro e o mar Báltico são partilhados. O Skagerrak e o mar do 
Norte são os únicos mares em que o país terceiro (a Noruega) está sujeito à obrigação de 
desembarque. O que distingue o Skagerrak é o facto de a Noruega ter denunciado o acordo 
de pesca de 1986 que abrangia o Skagerrak. Esta denúncia começou a produzir efeitos em 1 
de novembro de 2012. Está em negociação um novo acordo limitado, mas a data da sua 
entrada em vigor é incerta. Neste contexto, é razoável a existência de um regime específico 
para o Skagerrak.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A aplicação de quaisquer alterações 
às regras atuais durante um ano de 
contingentação em curso representaria 
uma sobrecarga excessiva para o setor 
das pescas. Por conseguinte, essas 
alterações devem ser aplicadas a partir do 
início do próximo ano de contingentação 
completo. As regras introduzidas pelo 
presente regulamento devem produzir 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

A aplicação das regras a meio de um ano de contingentação seria inviável. A obrigação de 
desembarcar todas as capturas deve, assim, ser aplicável a partir de 1 de janeiro de 2014.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É necessário estabelecer uma obrigação 
de desembarcar todas as capturas de 
unidades populacionais sujeitas a 
limitações das capturas, exceto no caso das
espécies ou pescarias em relação às quais 
existam provas científicas de que a taxa de 
sobrevivência dos peixes devolvidos é
elevada ou em relação às quais a 
obrigação de extrair das capturas as 
espécies não pretendidas para fins de 
tratamento separado representaria um 
encargo excessivo para os pescadores. [Art. 
3.º]

(4) É necessário estabelecer uma obrigação 
de desembarcar todas as capturas de 
unidades populacionais sujeitas a 
limitações das capturas. Contudo, essa 
obrigação não deve ser aplicável às
espécies ou pescarias em relação às quais 
existam provas científicas de que o peixe 
de uma espécie tem uma taxa de 
sobrevivência tal que a sua libertação 
seria benéfica para a conservação 
sustentável dessa espécie. Quando esses 
peixes são libertados, deve ser igualmente 
possível libertar um número limitado de 
peixes de uma espécie que não tenha uma
taxa de sobrevivência elevada, sempre que
a obrigação de extrair das capturas as 
espécies não pretendidas para fins de 
tratamento separado represente um 
encargo excessivamente elevado para os 
pescadores. [Art. 3.º]

Or. en

Justificação

As exceções à proibição de devolução devem basear-se no que é melhor relativamente à 
conservação sustentável de cada uma das espécies. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O sistema que consiste em desembarcar 
todas as capturas requer alterações 
substanciais relativamente às pescarias 
atuais e à gestão das pescarias em causa. 
Por conseguinte, a obrigação de 

(5) O sistema que consiste em desembarcar 
todas as capturas requer alterações 
substanciais relativamente às pescarias 
atuais e à gestão das pescarias em causa. 
Por conseguinte, a obrigação de 
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desembarque deve ser introduzida 
progressivamente. [Art. 4.º]

desembarque deve ser introduzida 
progressivamente. Devem ser introduzidas 
regras relativas às capturas mistas. Os 
Estados-Membros detentores de quotas no 
Skagerrak devem cooperar, de modo a 
que o Estado-Membro de pavilhão possa 
proporcionar aos pescadores as quotas 
necessárias. [Art. 3.º, Art. 4.º e anexo I]

Or. en

Justificação

Devem ser introduzidas regras restritivas relativamente à questão das capturas mistas. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os pescadores sejam capazes de adaptar os seus 
métodos de pesca às novas regras o mais rapidamente possível.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para proteger os juvenis e o 
funcionamento do mercado dos produtos 
da pesca e, ao mesmo tempo, garantir que 
não possam ser obtidos lucros indevidos 
com a captura de peixes de tamanho 
inferior a um tamanho mínimo de 
referência fixado para fins de conservação, 
o tratamento dessas capturas deve cingir-se 
à produção de farinha de peixe, alimentos 
para animais de companhia ou outros 
produtos não destinados ao consumo 
humano, ou para fins caritativos. [Art. 5.º]

(6) Para proteger os juvenis e o 
funcionamento do mercado dos produtos 
da pesca e, ao mesmo tempo, garantir que 
não possam ser obtidos lucros indevidos 
com a captura de peixes de tamanho 
inferior a um tamanho mínimo de 
referência fixado para fins de conservação, 
o tratamento dessas capturas deve cingir-se 
à produção de farinha de peixe, alimentos 
para animais de companhia ou outros 
produtos não destinados ao consumo 
humano. [Art. 5.º]

Or. en

Justificação

Os juvenis não devem ser vendidos para fins caritativos.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Com vista a eliminar progressivamente 
as devoluções, deve melhorar-se a 
seletividade das artes de pesca através do 
aumento da malhagem mínima na pesca 
demersal, mas prever certas derrogações a 
fim de permitir a utilização de artes de 
pesca, incluindo dispositivos de seleção, 
com uma seletividade idêntica nestas 
pescarias. [Art. 6.º]

(7) Com vista a eliminar progressivamente 
as devoluções, deve melhorar-se a 
seletividade das artes de pesca através do 
aumento da malhagem mínima na pesca 
demersal, mas prever certas derrogações a 
fim de permitir a utilização de artes de 
pesca, incluindo dispositivos de seleção, 
com uma seletividade idêntica nestas 
pescarias. Os Estados-Membros devem 
garantir que as autorizações e outros 
procedimentos administrativos referentes 
a novas artes de pesca mais seletivas se 
mantenham num nível mínimo, de modo a 
que os pescadores sejam capazes de 
adaptar o seu método de pesca às novas 
regras o mais rapidamente possível. [Art. 
6.º]

Or. en

Justificação

Esta nova situação forçará os pescadores a utilizar artes mais seletivas. Todas as 
autorizações ou demais procedimentos necessários antes de uma nova arte poder ser 
utilizada devem ser reduzidos ao mínimo indispensável. Para tal, os Estados-Membros devem 
estar preparados para disponibilizar recursos adicionais, caso se afigure necessário.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para assegurar um acompanhamento 
adequado das atividades de pesca, com 
especial atenção para o respeito da 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
de unidades populacionais sujeitas a 
limitações das capturas no mar, é 

(12) Para assegurar um acompanhamento 
adequado das atividades de pesca, com 
especial atenção para o respeito da 
obrigação de desembarcar todas as capturas 
de unidades populacionais sujeitas a 
limitações das capturas no mar, é 
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necessário instalar um sistema de controlo 
eletrónico à distância (REM) nos navios 
que operam no Skagerrak. [Art. 11.º]

necessário que os Estados-Membros 
implementem um sistema de controlo 
eletrónico à distância (REM). Este sistema 
REM deve ter por base um controlo 
automático e, caso não sejam detetadas 
quaisquer irregularidades durante esse 
controlo, considerar-se-á que a viagem de 
pesca foi realizada na observância das 
regras do presente regulamento. [Art. 
11.º]

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem instalar um sistema REM. O sistema REM deve ter por base um 
controlo automático, a fim de minimizar a ingerência na vida privada dos pescadores. Caso 
não sejam detetadas quaisquer irregularidades, o controlo automático deve ser conclusivo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Embora a obrigação geral de 
equipar os navios de pesca com câmaras 
de televisão em circuito fechado (CCTV) 
seja demasiado invasiva, os 
Estados-Membros devem prever 
incentivos que encorajem os armadores a 
aplicar as novas regras e a equipar 
voluntariamente os seus navios com 
câmaras CCTV e com o restante 
equipamento necessário para a recolha de 
dados, bem como para a transferência 
desses dados para o sistema REM. Deve 
ser possível que esses incentivos 
compreendam prémios relativos às quotas 
e esforços de controlo mais reduzidos.  Os 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os navios que não cumpram as regras do 
presente regulamento disponham de 
equipamento de recolha e de 
transferência de dados (CTE). [Art. 
11.º-A]
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Or. en

Justificação

No caso dos armadores, estes devem poder equipar voluntariamente os seus navios com 
câmaras CCTV, GPS ou sensores de recolha e de transferência de informações para o 
sistema REM (CTE). Os Estados-Membros devem prever incentivos para os armadores que o 
façam. Devem poder igualmente obrigar os armadores que não cumpram as regras do 
presente regulamento a instalar um sistema CTE.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir uma adaptação 
tempestiva e proporcionada ao progresso 
técnico e científico, assegurar a necessária 
flexibilidade e permitir a evolução de 
determinadas medidas, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão no que diz respeito à alteração 
do anexo I relativamente ao calendário e às 
unidades populacionais sujeitas à 
obrigação de desembarcar a totalidade das 
capturas e no que diz respeito à alteração 
do anexo II relativamente ao tamanho 
mínimo de referência para fins de 
conservação.

(18) A fim de permitir uma adaptação 
tempestiva e proporcionada ao progresso 
técnico e científico, assegurar a necessária 
flexibilidade e permitir a evolução de 
determinadas medidas, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão no que diz respeito à definição 
mais aprofundada da exceção que permite 
a libertação de peixe de uma unidade 
populacional em determinados casos, 
quando tal seja benéfico para a 
recuperação sustentável dessa unidade 
populacional, bem como no que diz 
respeito à alteração do anexo I 
relativamente ao calendário e às unidades 
populacionais sujeitas à obrigação de 
desembarcar a totalidade das capturas e no 
que diz respeito à alteração do anexo II 
relativamente ao tamanho mínimo de 
referência para fins de conservação. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive a 
nível de peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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Or. en

Justificação

Deve ser atribuída à Comissão competência para adotar atos delegados, a fim de ajudar os 
pescadores a decidir se uma captura pode ser ou não colocada de novo no mar. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
novas medidas técnicas e de controlo no
Skagerrak.

1. O presente regulamento estabelece 
novas medidas técnicas e de controlo nas 
zonas do Skagerrak abrangidas pela 
competência jurisdicional de um 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O regulamento é aplicável apenas às zonas do Skagerrak que sejam abrangidas pela 
competência jurisdicional da Dinamarca e da Suécia e a todos os navios de pesca que 
operem nessas zonas do Skagerrak. Tal significa que as mesmas medidas serão aplicáveis, 
por exemplo, a navios da Noruega, caso estes operem nas zonas de competência jurisdicional 
sueca ou dinamarquesa do Skagerrak.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os navios de pesca que operem no
Skagerrak.

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os navios de pesca que operem nas 
zonas do Skagerrak abrangidas pela 
competência jurisdicional de um 
Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração 1.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, além 
das definições constantes do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 850/98 e do artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º 2371/2002, 
são aplicáveis as seguintes definições:

Para efeitos do presente regulamento, além 
das definições constantes dos artigos 2.º e
3.º do Regulamento (CE) n.º 850/98 e do 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
2371/2002, são aplicáveis as seguintes 
definições:

Or. en

Justificação

A definição de Skagerrak encontra-se no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 850/98.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Malhagem das redes de arrasto, redes 
de cerco dinamarquesas ou redes rebocadas 
similares: a malhagem da cuada ou boca 
das redes que se encontram a bordo de um 
navio de pesca;

(c) Malhagem das redes de arrasto, redes 
de cerco dinamarquesas ou redes rebocadas 
similares: a abertura da malha estirada da 
cuada ou boca das redes que se encontram 
a bordo de um navio de pesca;

Or. en

Justificação

Clarificação das disposições.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Rede de arrasto de vara: rede de arrasto 
cuja abertura horizontal é assegurada por 
uma vara de metal ou madeira, equipada 
com correntes de arraçal, reticulados de 
correntes ou correntes de revolvimento, 
rebocada pelo fundo pela força do motor 
do navio;

(h) Rede de arrasto de vara: rede de arrasto 
cuja abertura horizontal é assegurada por 
uma vara, equipada com correntes de 
arraçal, reticulados de correntes ou 
correntes de revolvimento, rebocada pelo 
fundo pela força do motor do navio;

Or. en

Justificação

Clarificação das disposições.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Sistema de controlo eletrónico à 
distância (REM): sistema utilizado pelas 
autoridades de um Estado-Membro para 
controlar as atividades de pesca.

Or. en

Justificação

Clarificação das disposições.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Equipamento de recolha e de 
transferência de dados (CTE): sistema 
que recolhe dados e os transmite ao 
sistema REM e que inclui câmaras de 
televisão em circuito fechado (CCTV), um 
sistema de posicionamento global (GPS), 
sensores e equipamento de transmissão. 

Or. en

Justificação

Clarificação das disposições.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do artigo 19.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 850/98, todas as 
capturas das unidades populacionais de 
peixes enumerados no anexo I devem ser 
colocadas e mantidas a bordo dos navios de 
pesca e desembarcadas de acordo com o 
calendário previsto nesse anexo, exceto 
nos casos em que os peixes dessas 
unidades populacionais devolvidos ao mar 
têm uma elevada taxa de sobrevivência ou 
em que a obrigação de extrair das 
capturas as espécies não pretendidas para 
fins de tratamento separado representaria 
um encargo excessivamente elevado para 
os pescadores.

1. Em derrogação do artigo 19.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 850/98, todas as 
capturas das unidades populacionais de 
peixes enumerados no anexo I devem ser 
colocadas e mantidas a bordo dos navios de 
pesca e desembarcadas de acordo com o 
calendário previsto nesse anexo.

Or. en
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Justificação

A formulação proposta não é clara. A presente alteração torna mais claro o significado das 
disposições.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A obrigação de desembarcar todas as 
capturas nos termos do n.º 1 não é 
aplicável a peixes de unidades 
populacionais com uma taxa de 
sobrevivência tal que a sua libertação seja 
benéfica para a conservação sustentável 
dessas unidades populacionais. Quando 
os peixes dessas unidades populacionais 
são libertados, pode ser libertado 
simultaneamente um número limitado de 
peixes de uma unidade populacional que 
não tenha uma taxa de sobrevivência 
elevada, caso a obrigação de os extrair 
das capturas para fins de tratamento 
separado represente um encargo 
excessivamente elevado para os 
pescadores.

Or. en

Justificação

Para determinar se uma espécie pode ou não ser libertada deve ter-se em conta o que será 
mais benéfico para a conservação sustentável dessa espécie e não o facto de as taxas reais de 
sobrevivência serem ou não elevadas. É possível que mesmo que a taxa de sobrevivência seja 
inferior a 50%, a libertação de uma captura de juvenis seja suscetível de ajudar a recuperar 
essa espécie. A fim de alcançar tais benefícios para a conservação de uma espécie, há que 
reconhecer a possibilidade de alguns peixes de espécies que não sobreviveriam se fossem 
libertados poderem ser libertados simultaneamente.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não obstante o n.º 1 e em derrogação do 
artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
850/98, na pesca com artes de malhagem 
igual ou inferior a 32 mm, todas as 
capturas das unidades populacionais, 
incluindo as unidades populacionais não
sujeitas à obrigação de desembarque, 
devem ser colocadas e mantidas a bordo 
dos navios de pesca e desembarcadas.

2. Não obstante o n.º 1 e em derrogação do 
artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
850/98, na pesca com artes de malhagem 
igual ou inferior a 32 mm, todas as 
capturas das unidades populacionais, 
incluindo as unidades populacionais não 
enumeradas no anexo I, devem ser 
colocadas e mantidas a bordo dos navios de 
pesca e desembarcadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica as disposições.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados destinados a alterar o anexo I 
com base na evolução dos dados científicos 
ou quando o encargo para os pescadores 
se revele desproporcionado em relação às 
vantagens. Esses atos delegados são 
adotados em conformidade com o artigo 
16.º. 

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados destinados a alterar o anexo I 
com base na evolução dos dados 
científicos. A Comissão fica igualmente 
habilitada a adotar atos delegados que 
especifiquem quais as unidades 
populacionais de peixes que podem ser 
libertadas com vista à conservação 
sustentável dessas espécies, bem como em 
que medida é que os peixes de unidades 
populacionais que não tenham uma taxa 
de sobrevivência elevada podem ser 
libertados ao mesmo tempo que os peixes 
de unidades populacionais com uma taxa 
de sobrevivência elevada. Esses atos 
delegados são adotados em conformidade 
com o artigo 16.º. 
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Or. en

Justificação

Espera-se que a competência atribuída à Comissão para alterar o anexo I seja utilizada no 
sentido de aditar espécies à lista e de apenas retirar uma espécie caso exista um parecer 
científico vasto e claro que indique que todos os peixes de uma determinada unidade 
populacional capturados através de qualquer um dos métodos de captura em uso teriam uma 
taxa de sobrevivência elevada. Além disso, é necessário apoiar a decisão dos pescadores no 
que se refere à libertação de peixes com uma taxa de sobrevivência elevada. Deve ser 
igualmente atribuída à Comissão competência para adotar atos delegados, a fim de apoiar as 
decisões tomadas pelos pescadores.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as capturas das unidades 
populacionais a que se refere o artigo 3.º 
efetuadas por navios de pesca da União são 
imputadas às quotas aplicáveis ao 
Estado-Membro de pavilhão relativamente 
à unidade populacional ou grupo de 
unidades populacionais em causa, 
independentemente do local de 
desembarque.

1. Todas as capturas das unidades 
populacionais a que se refere o artigo 3.º 
efetuadas por navios de pesca da União são 
imputadas às quotas aplicáveis ao 
Estado-Membro de pavilhão, tendo em 
conta a zona em que a pesca teve lugar,
relativamente à unidade populacional ou 
grupo de unidades populacionais em causa, 
independentemente do local de 
desembarque. As capturas de uma 
unidade populacional referida no anexo I, 
que representem menos do que dois por 
cento do total das capturas, podem ser 
imputadas à quota atribuída à unidade 
populacional que constitui a captura 
principal. As capturas de mais do que 
uma unidade populacional, que não a 
principal, podem ser igualmente 
imputadas à captura principal, desde que 
o total dessas unidades populacionais 
nunca exceda 5% da captura principal. 

Or. en

Justificação

Uma vez que o artigo 8.º prevê que a pesca efetuada noutras zonas esteja igualmente sujeita 
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às regras constantes do Capítulo II, é necessário clarificar que essas capturas devem ser 
imputadas às quotas aplicáveis às zonas em que a pesca teve lugar. Assim, pode ser imputado 
à captura principal um máximo de 5%.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios de pesca que operam no 
Skagerrak disponham de quotas 
relativamente a todas as unidades 
populacionais sujeitas à obrigação de 
desembarcar todas as capturas, atendendo à 
composição provável das capturas dos 
navios. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os navios de pesca que arvoram o seu 
pavilhão e que operam no Skagerrak 
disponham de um nível suficiente de 
quotas relativamente a todas as unidades 
populacionais sujeitas à obrigação de 
desembarcar todas as capturas, atendendo à 
composição provável das capturas dos 
navios, bem como ao facto de as capturas 
desembarcadas serem maiores perante 
taxas de mortalidade inalteradas.

Or. en

Justificação

A obrigação constante do artigo 2.º constitui uma obrigação relativa a um Estado-Membro 
de pavilhão. Na atribuição de quotas, os Estados-Membros devem ter em conta que o 
regulamento não se destina a reduzir as taxas de mortalidade. Por conseguinte, as quotas 
devem ser mais elevadas de modo a permitir o desembarque do total das capturas.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja fixado um tamanho 
mínimo de referência para fins de 
conservação relativamente a uma unidade 
populacional abrangida pelo artigo 3.°, as 
capturas dessa unidade populacional que se 
situem abaixo desse tamanho mínimo só 
podem ser vendidas para transformação em 
farinha de peixe, alimentos para animais de 

1. Sempre que seja fixado um tamanho 
mínimo de referência para fins de 
conservação relativamente a uma unidade 
populacional abrangida pelo artigo 3.°, as 
capturas dessa unidade populacional que se 
situem abaixo desse tamanho mínimo só 
podem ser vendidas para transformação em 
farinha de peixe, alimentos para animais de 
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companhia ou outros produtos não 
destinados ao consumo humano, ou para 
fins caritativos.

companhia ou outros produtos não 
destinados ao consumo humano.

Or. en

Justificação

Não é conveniente que os juvenis sejam vendidos para fins caritativos. Teria sido possível 
alterar as disposições de modo a que os juvenis pudessem ser doados para fins caritativos, 
mas, uma vez que não existe semelhante tradição nos Estados-Membros que circundam o 
Skagerrak, tal disposição não teria cabimento no presente regulamento.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Redes de arrasto de malhagem mínima 
inferior a 32 mm, desde que pelo menos 
50 % das capturas a bordo sejam
constituídas por uma ou várias espécies 
pelágicas ou industriais.

(b) Redes de arrasto de malhagem mínima 
igual ou inferior a 32 mm, na pesca de 
espécies pelágicas ou industriais; no 
entanto, se a qualquer momento durante a 
viagem de pesca as capturas a bordo forem
constituídas por menos de 80% de uma ou 
várias espécies pelágicas ou industriais, o 
navio de pesca deve regressar ao porto. 

Or. en

Justificação

Importa clarificar que as redes de arrasto de malhagem mínima igual ou inferior a 32 mm 
apenas podem ser utilizadas na pesca de espécies pelágicas ou industriais. O limiar para a 
quantidade de espécies pelágicas ou industriais que devem constituir a captura é aumentado 
para 80%. 

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para serem autorizados a sair do porto, 
os navios de pesca de comprimento de 

2. O sistema REM deve ter por base um 
controlo automático mediante a utilização
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fora a fora igual ou superior a 12 metros 
devem ter instalado a bordo um sistema 
REM plenamente operacional, constituído 
por um número suficiente de câmaras de 
televisão em circuito fechado (CCTV), 
GPS e sensores.

de software de reconhecimento. Os dados 
apenas podem ser guardados no sistema 
REM e apenas podem ser sujeitos a 
controlo humano em caso de 
irregularidades.

Or. en

Justificação

A fim de limitar a ingerência na vida privada dos pescadores, o controlo dos dados 
recolhidos pelo sistema REM deve ser automático, devendo os mesmos ser guardados no 
sistema e sujeitos a exame humano apenas em caso de irregularidades. Tal não obsta a que 
os pescadores guardem a informação e a utilizem para fins privados, tais como o controlo do 
esforço de pesca, a fim de otimizar as capturas. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 2 aplica-se de acordo com o 
seguinte calendário:

3. Caso não sejam detetadas quaisquer 
irregularidades a nível do controlo 
automático, considerar-se-á que a 
operação de pesca foi efetuada em 
conformidade com o presente 
regulamento, no que se refere aos aspetos 
controlados pelo sistema REM.

(a) A partir de 1 de janeiro de 2014, aos 
navios de pesca da União de comprimento 
de fora a fora igual ou superior a 15 
metros;
(b) A partir de 1 de julho de 2015, aos 
navios de pesca da União de comprimento 
de fora a fora igual ou superior a 12 
metros.

Or. en

Justificação

Nos casos em que o controlo automático não detete quaisquer irregularidades, os dados 
devem ser eliminados e considerar-se-á que as atividades de pesca cumpriram as regras, no 
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que se refere aos aspetos controlados pelo sistema REM.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução relativos aos seguintes aspetos 
do REM: fiabilidade do sistema, 
especificações do sistema, dados a registar 
e processar, controlo da utilização do REM 
e quaisquer outros elementos necessários 
para o funcionamento do sistema. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o artigo 17.º.

4. Sem prejuízo dos n.ºs 2 e 3 do presente 
artigo, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução relativos aos seguintes 
aspetos do REM: fiabilidade do sistema, 
especificações do sistema, dados a registar 
e processar, controlo da utilização do REM 
e quaisquer outros elementos necessários 
para o funcionamento do sistema. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o artigo 17.º.

Or. en

Justificação

A delegação de poderes não habilitaria a Comissão a alterar as disposições do n.º 1 do 
presente artigo.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Equipamento de recolha e de 

transferência de dados
1. Os Estados-Membros podem prever 
benefícios sob a forma de quotas para os 
navios de pesca que tenham 
voluntariamente instalado a bordo 
equipamento de recolha e de 
transferência de dados.

Or. en
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Justificação

O sistema REM é o sistema gerido pelo Estado-Membro em causa. O Estado-Membro pode 
proporcionar incentivos sob a forma de quotas, no que diz respeito aos navios de pesca 
equipados com sistemas que permitam comunicar com o sistema REM.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os benefícios referidos no n.º 1 apenas 
podem ser concedidos aos navios de pesca 
que se comprometam a recolher 
informações e a transferi-las para o 
sistema REM, mesmo quando pescam nas 
zonas do Skagerrak não abrangidas pela 
competência jurisdicional de qualquer 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A fim de obter uma quota adicional, os navios devem igualmente fornecer informações ao 
sistema REM ao efetuarem atividades de pesca na zona norueguesa do Skagerrak.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo) – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem prever a 
obrigatoriedade de os navios de pesca que 
não tenham cumprido as obrigações 
estabelecidas nos artigos 3.º a 8.º mais do 
que uma vez instalarem a bordo 
equipamento de recolha e de 
transferência de dados antes de serem 
novamente autorizados a sair do porto.

Or. en
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Justificação

Caso se verifique que um navio de pesca não cumpre a proibição de devolução, como 
estabelecido no presente regulamento, as autoridades competentes do Estado-Membro devem 
impor uma obrigação de equipar o navio com câmaras CCTV, GPS e sensores que permitam 
a comunicação com o sistema REM.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo) – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não podem ser concedidos quaisquer 
benefícios nos termos do n.º 1 a navios de 
pesca que não tenham cumprido as 
obrigações estabelecidas nos artigos 3.º a 
8.º mais do que uma vez.

Or. en

Justificação

Caso se verifique que um navio de pesca não cumpre a obrigação de desembarque, bem como 
as restantes regras previstas no presente regulamento, não deve ser concedida qualquer 
quota adicional. 

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros em causa devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
execução do presente regulamento no 
terceiro ano após a sua entrada em vigor
e, em seguida, de três em três anos.

Os Estados-Membros em causa devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
execução do presente regulamento até …* 
e, em seguida, de três em três anos.

___________

* JO: inserir a data correspondente a 18 
meses a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o caráter extremamente recente da obrigação de desembarcar todas as 
capturas, afigura-se razoável dispor de um prazo mais curto para a apresentação do 
primeiro relatório.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Avaliação do plano Avaliação das medidas
Com base nos relatórios dos 
Estados-Membros a que se refere o artigo 
14.º e em conjugação com os pareceres 
científicos, a Comissão avalia o impacto 
das medidas nas unidades populacionais e 
pescarias em causa no ano seguinte ao da 
receção dos relatórios.

Com base nos relatórios dos 
Estados-Membros a que se refere o artigo 
14.º, bem como nos pareceres do CCTEP 
e do Conselho Consultivo Regional do 
Mar do Norte, e em conjugação com os 
pareceres científicos, a Comissão avalia o 
impacto das medidas nas unidades 
populacionais e pescarias em causa no ano 
seguinte ao da receção dos relatórios.

Or. en

Justificação

A avaliação das medidas deve ser efetuada igualmente com base nos pareceres do CCTEP e 
do Conselho Consultivo Regional do Mar do Norte.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 4, e no artigo 5.º, 
n.º 3, é conferido à Comissão por prazo 
indeterminado

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.º 4, e no artigo 5.º, 
n.º 3, é conferido à Comissão por um 
período de três anos a contar de …*. A 
Comissão apresenta um relatório sobre a 
delegação de poderes até nove meses 
antes do final do período de três anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
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renovada por períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho se opuserem a tal prorrogação, 
o mais tardar três meses antes do fim de 
cada período.
___________

*JO: inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A delegação de poderes deve ter duração limitada.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 19 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao artigo 11.º, n.º 1, é aditado um 
segundo parágrafo com a seguinte redação: 

1. Ao artigo 11.º, n.º 1, é aditado um 
segundo parágrafo com a seguinte redação: 

«A partir de 1 de janeiro de 2013, o regime 
de gestão do esforço de pesca a que se 
refere o primeiro parágrafo não se aplica ao 
Skagerrak.»

«A partir de 1 de janeiro de 2014, o regime 
de gestão do esforço de pesca a que se 
refere o primeiro parágrafo não se aplica ao 
Skagerrak.»

Or. en

Justificação

Adaptação à nova data efetiva da obrigação de desembarque.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As quantidades a que se referem as alíneas 
a) e b) não devem exceder:

As quantidades a que se referem as alíneas 
a) e b) não devem exceder:
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(i) em 2013, 20 % da quota pertinente, (i) em 2014, 20 % da quota pertinente,
(ii) em 2014, 15 % da quota pertinente, e (ii) em 2015, 15 % da quota pertinente, e

(iii) a partir de 2015, 10 % da quota 
pertinente.

(iii) a partir de 2016, 10 % da quota 
pertinente.

Or. en

Justificação

Adaptação à nova data efetiva da obrigação de desembarque.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo I – coluna 3 – linha 1-15

Texto da Comissão Alteração

1 de janeiro de 2013 1 de janeiro de 2014

Or. en

Justificação

Adaptação à nova data efetiva da obrigação de desembarque.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo I – coluna 3 – linha 16-35

Texto da Comissão Alteração

1 de janeiro de 2015 1 de janeiro de 2016

Or. en

Justificação

Adaptação à nova data efetiva da obrigação de desembarque.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão 
A pesca no Skagerrak rege-se, desde 1986, por um acordo internacional que foi denunciado 
pela Noruega. A denúncia começou a produzir efeitos em 1 de novembro de 2012. Foi 
negociado um novo acordo limitado, mas a data da sua entrada em vigor é incerta. Durante as 
consultas em matéria de pesca entre a UE e a Noruega, realizadas em 2010, acordou-se em 
criar um grupo de trabalho com vista a propor sugestões sobre a forma como a pesca deveria 
decorrer numa situação de ausência de acordo de pesca. Entre as sugestões apresentadas pelo 
grupo de trabalho incluem-se a melhoria das medidas de controlo e execução aplicáveis à 
pesca no Skagerrak e a recomendação de formas de harmonizar as regulamentações da UE e 
da Noruega relativas às medidas técnicas e de controlo na zona situada além das 4 milhas 
marítimas calculadas a partir das linhas de base. As recomendações do grupo de trabalho 
foram incluídas na Ata Aprovada pela UE e pela Noruega, em Bergen, em 2 de dezembro de 
2011. A proposta de regulamento assenta, em parte, na Ata Aprovada. 

A posição da relatora
A proposta tem como principal objetivo estabelecer uma proibição de devolução no 
Skagerrak. A ordem vigente, segundo a qual, em alguns casos, partes muito grandes do total 
das capturas são devolvidas ao mar, é provavelmente o aspeto da Política Comum das Pescas 
mais difícil de compreender e de apoiar pelo público em geral. O facto de peixe perfeitamente 
utilizável ser atirado borda fora numa altura em que temos dificuldade em alimentar a 
população do mundo é considerado incompreensível e até mesmo imoral. 
A proposta estabelece uma obrigação de desembarque, bem como as normas de apoio 
necessárias para controlar e inspecionar o cumprimento dessa obrigação. O principal meio à 
disposição do legislador para garantir o cumprimento das regras por si estabelecidas é o facto 
de os cidadãos as considerarem justas e equitativas. Os cidadãos querem respeitar a lei, mas 
apenas o farão de bom grado se considerarem que essa lei é justa. O instrumento principal que 
permite tornar a proibição de devolução no Skagerrak um acordo justo – as oportunidades de 
pesca, as quotas – não faz parte das competências do Parlamento Europeu. 

1) Entrada em vigor
A Comissão propôs que a obrigação de desembarque produzisse efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2013. Uma vez que essa obrigação está estreitamente associada às disposições 
relativas às quotas, é razoável que comece a produzir efeitos no início de um ano de 
contingentação. Dado que não seria possível pôr em prática essas regras antes do final desse 
ano, as mesmas devem produzir efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014. 

2) Âmbito geográfico 
O entendimento entre a Noruega e a UE significa que a pesca no Skagerrak deve reger-se 
pelas regras do Estado costeiro. O regulamento estabelece as regras aplicáveis às zonas do 
Skagerrak abrangidas pela competência jurisdicional da Dinamarca e da Suécia. Será 
aplicável a todos os navios que pesquem nessas zonas, inclusivamente aos navios da Noruega. 
Da mesma forma, os navios da UE estarão sujeitos às regras da Noruega sempre que 
realizarem atividades de pesca na zona do Skagerrak abrangida pela competência jurisdicional 
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da Noruega. 
3) A obrigação de desembarcar todas as capturas

A proposta estabelece uma obrigação de desembarcar peixes de um total de 25 espécies 
enumeradas no anexo I do presente regulamento. Os peixes destas espécies podem, contudo, 
ser libertados ou devolvidos ao mar caso sejam suscetíveis de ter uma taxa de sobrevivência 
elevada. No entanto, a taxa de sobrevivência exata não é assim tão importante, devendo o 
elemento decisivo ser a possibilidade de a libertação das capturas ser benéfica para a 
conservação sustentável dessas espécies. Além disso, nos casos em que a captura principal 
possa ser libertada ou devolvida ao mar, alguns peixes que não tenham uma taxa de 
sobrevivência elevada devem poder ser devolvidos simultaneamente, caso a obrigação de os 
retirar represente um encargo excessivamente elevado para os pescadores. Deve ser atribuída 
à Comissão competência para adotar atos delegados, a fim de apoiar a decisão dos pescadores 
relativamente a esta questão. 
4) Quotas no âmbito das novas regras

O presente regulamento não tem como objetivo alterar as taxas de mortalidade no Skagerrak. 
Essa questão é regulada nos planos plurianuais. Com a introdução da obrigação de 
desembarque, as quotas e os TAC tornar-se-ão, de facto, aquilo que o seu significado literal 
aparenta ser. Perante uma obrigação de desembarque, todo o peixe capturado (ao qual não se 
aplique qualquer exceção) deve ser desembarcado. Atualmente, TAC significa, 
essencialmente, totais admissíveis de desembarques. Consequentemente, os TAC devem ser 
ajustados de modo a representarem as capturas reais atuais no Skagerrak, antes das 
devoluções. Não existe qualquer informação fiável acerca da quantidade de peixe 
efetivamente devolvido, mas é evidente que o aumento dos TAC deve ser significativo. 
5) Questões específicas, sobretudo, da pesca pelágica

As condições específicas para a realização da pesca pelágica suscitam várias questões. Em 
primeiro lugar, a regra que prevê que todas as capturas devem ser imputadas às quotas pode 
revelar-se impraticável relativamente ao tratamento das capturas no âmbito da pesca pelágica 
ou industrial. No que se refere às capturas mistas, deveria ser introduzida uma regra restritiva 
que permitisse aos pescadores imputar, em condições claras, todas as capturas à quota da 
captura principal. A fim de poderem tirar partido desta regra, os pescadores podem ter que 
instalar equipamento de recolha e de transferência de dados. Caso não equipem os seus navios 
desta forma, podem ter que separar totalmente as suas capturas. Uma outra questão diz 
respeito à utilização de redes de arrasto específicas deste tipo de pesca. O limiar aplicável à 
utilização deste tipo de redes de arrasto deve ser aumentado para 80%. 

6) Tratamento das capturas de juvenis 
Não é conveniente que os juvenis sejam vendidos para fins caritativos. Teria sido possível 
alterar as disposições de modo a que os juvenis pudessem ser doados para fins caritativos, 
mas, uma vez que não existe semelhante tradição nos Estados-Membros que circundam o 
Skagerrak, tal disposição não teria cabimento no presente regulamento. 
7) Controlo eletrónico à distância

Propõe-se que os Estados-Membros de pavilhão de navios que operam no Skagerrak instalem 
e utilizem um sistema de controlo eletrónico à distância (REM). Esta parte da proposta é 
razoável. 
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Uma questão importante diz respeito à forma como será efetuado o controlo no âmbito do 
sistema REM. Segundo o método tradicional, as imagens de vídeo e as restantes informações 
são transmitidas à autoridade central responsável pela gestão do sistema REM e examinadas 
por funcionários competentes nesse domínio. Contudo, um software de reconhecimento 
moderno possibilitaria um controlo automático das informações. Tal significa que o software
capta as imagens de vídeo do tapete rolante ou de outro local em que sejam colocadas a bordo 
as capturas e reconhece as espécies, a quantidade e o tamanho dos peixes, garantindo que não 
sai do navio de pesca nenhum peixe das espécies referidas no anexo I. Consequentemente, o 
controlo humano das imagens de vídeo e de outras informações fornecidas ao sistema REM 
pode limitar-se aos casos em que o controlo automático não seja capaz de excluir as 
irregularidades. Além disso, a autoridade responsável pela gestão do sistema REM apenas 
teria que conservar a informação fornecida, nesses casos, pelo equipamento de recolha e de 
transferência de dados. Esta prática seria vantajosa, tanto no que se refere à privacidade dos 
pescadores como aos custos para a autoridade responsável pela gestão do sistema REM. Os 
pescadores devem poder conservar sempre as informações para uso próprio. Os dados 
conservados podem, por exemplo, ajudá-los a aperfeiçoar os seus esforços de pesca e a 
maximizar os seus lucros. Esse sistema seria muito menos invasivo no que se refere à vida 
privada dos pescadores. Além disso, a qualidade do controlo automático deve permitir que a 
análise se considere conclusiva. Caso não sejam detetadas quaisquer irregularidades a nível do 
controlo automático, considerar-se-á que a viagem de pesca foi efetuada em conformidade 
com as regras, na medida em que estas sejam controladas pelo sistema REM. 
Consequentemente, os pescadores cumpridores obteriam o «selo de conformidade» por parte 
das autoridades logo no momento de desembarque do peixe.  
8) Equipamento de recolha e de transferência de dados

A Comissão propôs a obrigação de todos os navios de comprimento de fora a fora igual ou 
superior a 12 metros instalarem equipamento de recolha e de transferência de informações 
para o sistema REM (CTE). O CTE incluiria câmaras de televisão em circuito fechado 
(CCTV), um sistema de posicionamento global (GPS), sensores e aparelhos de transmissão. 
Essa obrigação suscita várias questões, tanto no que se refere aos encargos económicos para o 
setor como – e talvez acima de tudo – no que se refere aos aspetos relacionados com o 
respeito da vida privada dos pescadores. 
No que se refere aos encargos económicos para o setor, é essencial questionar se, e em que 
medida, o cofinanciamento dos equipamentos a bordo dos navios estará disponível. Não foi 
fornecida qualquer informação clara, mas foi referido que será possível recorrer a um 
cofinanciamento de aproximadamente 50%. As posições assumidas relativamente à questão 
da introdução de um sistema REM baseiam-se no pressuposto de que esta informação estará 
razoavelmente correta. 
Ainda que os encargos económicos para os pescadores sejam atenuados, em virtude das 
preocupações relativas à privacidade o equipamento de recolha e de transferência de dados 
deverá ser inicialmente introduzido apenas numa base voluntária. Essa obrigação seria 
coerente apenas no caso de navios que não tivessem cumprido as novas regras mais do que 
uma vez. Nesse caso, as autoridades nacionais devem poder obrigar os armadores a instalar 
equipamento de recolha e de transferência de dados ou a permanecer no porto. 
Face ao exposto, seriam vários os benefícios, do ponto de vista da sociedade, caso os 
armadores tivessem de equipar as suas embarcações com equipamento de recolha e de 
transferência de dados. Neste contexto, devem ser concedidos a quem o faça incentivos 
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suplementares para além do cofinanciamento. Seria justo distribuir quotas adicionais aos 
pescadores que adiram às novas regras e que estejam preparados para o demonstrar através da 
instalação de um sistema de equipamento de recolha e de transferência de dados. 
Um sistema voluntário permitiria igualmente que o legislador suprimisse as questões relativas 
às dimensões dos navios e à data de entrada em vigor da obrigação. Poderia ficar ao critério 
de cada um dos armadores avaliar os benefícios e tomar uma decisão quanto à instalação de 
equipamento de recolha e de transferência de dados nas suas embarcações. 
Além disso, a necessidade de medidas de controlo tradicionais não se aplica particularmente a 
navios que disponham de um sistema de equipamento de recolha e de transferência de dados. 
Na medida em que sejam cobradas taxas de controlo às capturas, deve haver margem para 
uma diferenciação no que se refere ao facto de um navio dispor ou não desse equipamento. 
Mesmo que não sejam cobradas quaisquer taxas de controlo, o simples facto de as capturas de 
navios equipados com equipamento de recolha e de transferência de dados serem controladas 
com menos frequência constitui um benefício para os pescadores. As medidas de controlo, 
para além de serem mais morosas, têm efeitos no preço que pode ser obtido pelo pescado. 

Adicionalmente, o facto de o controlo automático ser conclusivo deveria permitir aos 
pescadores comprovar, imediatamente no momento do desembarque, que a captura está 
«isenta de devolução», o que normalmente dá origem a um aumento dos preços. No que se 
refere especificamente às espécies pelágicas, os pescadores que instalem equipamento de 
recolha e de transferência de dados poderiam beneficiar de regras específicas relativas às 
capturas mistas. O mesmo se aplicaria aos pescadores que realizem atividades de pesca tanto 
no Skagerrak como em outras águas a cujas quotas devem ser imputadas as capturas.


