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Actual e futura gestão das pescas Mar Negro  

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Setembro de 2011, sobre a gestão actual e 

futura das pescas no Mar Negro (2010/2113(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e a sua 

Resolução de 7 de Maio de 2009 sobre as novas competências e responsabilidades do 

Parlamento na aplicação do Tratado de Lisboa1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 20 de Janeiro de 2011 sobre uma estratégia da UE 

para o Mar Negro2, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de Fevereiro de 2010 sobre o Livro Verde da 

Comissão sobre a reforma da política comum das pescas3, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Outubro de 2010 sobre a Política Marítima 

Integrada – Avaliação dos progressos registados e novos desafios 4, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1256/2010 do Conselho de 17 de Dezembro de 

2010 que fixa, para 2011, as possibilidades de pesca de determinadas unidades 

populacionais de peixes no Mar Negro5, 

– Tendo em conta a Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens6, 

– Tendo em conta a Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

Junho de 2008, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política 

para o meio marinho (Directiva-Quadro "Estratégia Marinha")7, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma Política Marítima 

Integrada para a União Europeia" (COM(2007)0575), 

– Tendo em conta a Convenção de 1992 para a protecção do Mar Negro contra a poluição 

(Convenção de Bucareste) e os respectivos protocolos, 

– Tendo em conta a Declaração Ministerial de 1993 sobre a protecção do Mar Negro 

(Declaração de Odessa), 
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– Tendo em conta a Análise de Diagnóstico Transfronteiras do Mar Negro1, 

– Tendo em conta o Relatório de 2008 sobre o estado do ambiente do Mar Negro da 

Comissão para a Protecção do Mar Negro contra a Poluição, 

– Tendo em conta o Plano de acção estratégica para a protecção ambiental e reabilitação do 

Mar Negro, 2009, da Comissão para a Protecção do Mar Negro contra a Poluição, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, 

– Tendo em conta o Acordo das Nações Unidas relativo à aplicação das disposições da 

Convenção de 10 de Dezembro de 1982 respeitante à conservação e à gestão das 

populações de peixes transzonais e das populações de peixes altamente migradores, 

– Tendo em conta o Acordo relativo à aplicação da Parte XI da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, 

– Tendo em conta o Código de Conduta da FAO para a Pesca Responsável, de 1995, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, de 1992, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Comércio Internacional das 

Espécies Ameaçadas de Extinção; 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre zonas húmidas de importância 

internacional, especialmente enquanto habitats de caudais de água (Convenção de 

Ramsar), 

– Tendo em conta a Convenção relativa à Conservação das Espécies Migratórias da Fauna 

Selvagem de 1979 (Convenção de Bona), 

– Tendo em conta o Acordo sobre a Conservação de Cetáceos no Mar Negro, Mar 

Mediterrâneo e Área Atlântica Adjacente (ACCOBAMS), 

– Tendo em conta o Acordo das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes, de 1995, 

– Tendo em conta o relatório de 2008 "Reforçar a cooperação no Mar Negro" da trigésima 

segunda sessão da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM), 

– Tendo em conta o Estudo regional da CGPM sobre tipos de atum pequeno no 

Mediterrâneo, incluindo o Mar Negro, de 2009, 

– Tendo em conta a Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro, 

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da Cimeira de Praga sobre a Parceria Oriental, de 

7 de Maio de 2009 (Declaração de Praga), 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0236/2011), 
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A. Considerando que o debate sobre a reforma da Política Comum das Pescas (PCP) na UE 

continua em curso e que o mesmo deveria ter em conta as especificidades e necessidades 

do Mar Negro, pois trata-se da primeira reforma da PCP a incorporar esta superfície de 

água, 

B.  Considerando que, até ao presente, tem havido uma colaboração e uma cooperação pouco 

intensas ou mesmo inexistentes, tem faltado uma estrutura legislativa harmonizada 

concreta e um acto legislativo comum para as actividades de pesca entre os Estados do 

Mar Negro, em virtude de a água deste Mar estar sob a jurisdição dos vários Estados 

costeiros, assim como se tem verificado uma ausência geral de investigação adequada e 

sistemática e de informação científica sobre a bacia do Mar Negro, 

C. Considerando que a gestão das pescas no Mar Negro é extremamente difícil devido ao 

facto de apenas dois dos seis países ribeirinhos da bacia serem EstadosMembros da UE e 

de mesmo esses serem novos EstadosMembros que só aderiram à UE em 2007, 

D. Considerando que a criação de um mecanismo político comum para os seis países 

ribeirinhos do Mar Negro deve ser examinada numa perspectiva de longo prazo para, 

nomeadamente, garantir a protecção do ambiente e facilitar o desenvolvimento 

económico e social das zonas litorais, 

E. Considerando que este novo mecanismo político do Mar Negro deve visar a preservação e 

a melhoria da biodiversidade, assim como a prosperidade das pessoas que trabalham no 

sector das pescas desta região, que constitui uma das prioridades da União Europeia, 

F. Considerando que o Mar Negro deve ocupar o lugar que lhe cabe entre as principais zonas 

marinhas da Europa, uma vez que, de entre os mares semi-fechados, é o mais jovem e o 

mais dinâmico, 

G. Considerando que o Mar Negro deve ocupar o seu lugar na PCP reformada, na política 

marítima integrada, e que as necessidades dos pescadores, bem como dos sectores da 

pesca, da produção e da transformação devem ser tomados em consideração de forma 

adequada no novo quadro financeiro do Fundo Europeu das Pescas após 2013, 

H. Considerando que o presente relatório poderia ser tomado em consideração não só como 

orientação para a reforma da PCP, mas também como parte de uma futura política da UE 

de colaboração com os seus parceiros de Leste para optimizar a utilização da actual 

comunicação da Comissão Europeia sobre a Sinergia do Mar Negro (COM(2007)0160), a 

fim de intensificar a cooperação na região do Mar Negro, na qual as pescas e o 

desenvolvimento dos diferentes sectores desempenham um papel significativo, 

I. Considerando que a gestão das pescas na região do Mar Negro beneficiaria 

significativamente de uma cooperação científica mais coordenada entre os Estados 

costeiros, assim como de uma política coerente de preservação e melhoria do estado das 

populações de peixes à escala europeia, 

J.  Considerando que muitos dos ecossistemas marinhos, em geral, e o ecossistema do Mar 

Negro, em especial, são seriamente afectados por alterações dinâmicas directamente 

relacionadas com a pesca, as alterações climáticas e a poluição, 

K. Considerando que a população do búzio-japonês (Rapana venosa) tem um impacto 



negativo e constitui uma ameaça para o equilíbrio ecológico do Mar Negro, na medida em 

que destrói os filtros naturais da água, como o mexilhão-vulgar (Mythilus 

galloprovincialis) e o pé-de-burrinho (Chamelea gallina), 

L. Considerando que a maior parte das embarcações de pesca utilizadas no Mar Negro por 

pescadores da UE tem menos de 12 metros de comprimento, pelo que o seu impacto no 

ambiente marinho do Mar Negro é limitado; considerando que devem, no entanto, 

respeitar os esforços em prol de actividades de pesca sustentáveis e assumir as suas 

responsabilidades nesse sentido, 

M. Considerando que a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada no Mar Negro deve 

ser imediatamente combatida, 

N. Considerando que, na ausência de um acordo comum entre os seis países ribeirinhos do 

Mar Negro, se poderia negociar um acordo-quadro com base, por exemplo, numa 

comunicação da Comissão Europeia em que os interesses de todas as partes fossem 

expressos e tomados em consideração, 

O. Considerando que uma grande parte dos problemas do Mar Negro se deve à ausência de 

uma estrutura institucional adequada que coordene e desenvolva a gestão das pescas no 

Mar Negro a um nível profissional e especializado; considerando que, nos últimos dez 

anos, as administrações nacionais envolvidas na implementação das políticas de pesca 

têm estado em negociações para criar uma tal estrutura institucional, assim como para 

decidir qual a forma e as responsabilidades que esta deve assumir, e que, até à data, essas 

negociações ainda não produziram resultados; considerando ainda que, por este motivo, 

não foram tomadas medidas adequadas para controlar as capturas e, em especial, a pesca 

transfronteiriça, 

P. Considerando que, até à data, a Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM), 

cujo mandato cobre a área do Mar Negro, não satisfaz, na medida do possível, as 

necessidades e expectativas das partes interessadas, em especial, dos pescadores, e que 

deve utilizar todos os instrumentos disponíveis relacionados com esta zona, 

Q. Considerando que o Mar Negro difere significativamente do Mar Mediterrâneo no que diz 

respeito a unidades populacionais, níveis de poluição, variedade de espécies, espécies 

dominantes, biomassa comum e produtividade, 

R. Considerando que, em Janeiro de 2011, o Parlamento Europeu adoptou um relatório sobre 

uma estratégia da UE para o Mar Negro1, que também destaca a necessidade da aplicação 

de planos plurianuais de gestão da pesca, assim como a criação de um organismo regional 

autónomo para a gestão das pescas no Mar Negro, 

Generalidades 

1.  Salienta que convém criar, a nível europeu, um sector das pescas viável, estável e 

sustentável, e, nomeadamente para o Mar Negro, uma política específica para preservar e 

melhorar a situação dos recursos haliêuticos e assegurar um sector das pescas estável, 

sustentável e adaptado na bacia do Mar Negro, tendo em conta as especificidades da 

região do Mar Negro, assim como a necessidade de integrar a política de pescas no Mar 
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Negro na iminente reforma da PCP; 

2. Sublinha a necessidade de uma investigação científica e analítica mais precisa, 

coordenada a nível regional, nacional e europeu, para preservar e melhorar os recursos 

haliêuticos e os ecossistemas na bacia do Mar Negro; 

3. Reconhece os esforços da Comissão Europeia para promover um diálogo mais sólido e 

estruturado com os países não comunitários ribeirinhos do Mar Negro e encoraja a 

Comissão a intensificar os seus esforços até ser acordado um quadro comum mais 

estruturado que abranja toda a bacia do Mar Negro de acordo com uma abordagem 

regional à gestão das pescas na região; 

4. Considera que todas as decisões ou estratégias relacionadas com o Mar Negro se devem 

basear em dados científicos sólidos e apela à colaboração nesse sentido entre todas as 

partes interessadas; 

5. Salienta a necessidade de uma análise contínua do estado das unidades populacionais, de 

um sistema de observação das pescas estável e a longo prazo, e da participação de todos 

os Estados ribeirinhos do Mar Negro na referida análise; 

6. Exorta a Comissão Europeia a utilizar todas os instrumentos diplomáticos e financeiros de 

que dispõe para contribuir para alcançar resultados concretos em termos de êxito e 

sustentabilidade das pescas, no interesse da UE, nomeadamente, tirando o máximo 

partido da Assembleia Parlamentar Euronest e da Iniciativa de Parceria Oriental, dado o 

papel crucial dos países vizinhos mais próximos da UE;  

7. Insta a um sistema reforçado de monitorização, controlo e fiscalização das actividades 

pesqueiras, que contribuirá para uma exploração sustentável a longo prazo das unidades 

populacionais de peixes e para um combate mais eficaz à pesca ilegal, não declarada e 

não regulamentada; 

8. Apoia o papel internacional das operações da Agência Comunitária de Controlo das 

Pescas e apela a uma contribuição mais activa e a uma cooperação mais eficaz no 

controlo, inspecção e fiscalização da região do Mar Negro; 

9. Considera que as técnicas de pesca para as espécies demersais devem ser examinadas 

cuidadosa e pormenorizadamente para identificar quais as espécies não prejudiciais ou 

menos prejudiciais para o fundo marinho; salienta que a utilização adequada das técnicas 

de pesca para as populações demersais é da maior importância para impedir as populações 

excessivas de búzio-japonês (Rapana venosa), as quais ameaçam o filtro natural do 

oceano constituído pelas populações de mexilhão-vulgar (Mythilus galloprovincialis), pé-

de-burrinho (Chamelea gallina), ostra-plana-europeia (Ostrea edulis) e muitos outros 

moluscos; 

10. Considera que o Mar Negro deve ter um estatuto adequado nas políticas da Comunidade e 

que, para o efeito, devem ser desenvolvidos esforços diplomáticos e científicos suficientes 

e disponibilizados recursos financeiros adequados para as pescas sustentáveis na bacia; 

considera que os recursos orçamentais da UE devem ser flexíveis, acessíveis e 

transparentes, para que a UE possa assegurar a sustentabilidade das pescas no Mar Negro; 

11. Salienta que o diálogo entre as diferentes partes interessadas é fundamental para a 



promoção bem sucedida da política marítima integrada no Mar Negro; observa que a 

política marítima integrada também deve facilitar o estabelecimento de uma ligação sem 

conflitos nem perturbações entre diferentes sectores marítimos, tendo em conta o 

desenvolvimento sustentável das zonas costeiras; 

12. Salienta o importante papel desempenhado pela cooperação bilateral e pelos acordos 

internacionais, atendendo a que a maioria dos países do Mar Negro não faz parte da UE e, 

por isso, não é obrigada a respeitar a legislação comunitária; 

13. Considera que todos os países do Mar Negro, em especial os EstadosMembros da UE e 

os países candidatos à adesão à UE, devem respeitar o direito comunitário e internacional 

aplicável às actividades de pesca, que visa a sustentabilidade não só das unidades 

populacionais de peixes, como também do sector da pesca; 

14. Encoraja a Comissão Europeia a promover um maior desenvolvimento das zonas 

costeiras através do desenvolvimento de pescas sustentáveis, o qual é particularmente 

importante para a região do Mar Negro, afectada por elevadas taxas de desemprego; 

Considerações específicas 

15. Congratula-se com os esforços desenvolvidos pela Comissão Europeia no sentido de criar 

grupos de trabalho no domínio da gestão das pescas com a Turquia e a Federação Russa, 

abrindo caminho a um aprofundamento do debate sobre cooperação; exorta a Comissão a 

alargar os seus esforços e o diálogo com todos os países da orla costeira do Mar Negro; 

insta a Comissão a recorrer plenamente às organizações e aos instrumentos pertinentes 

disponíveis, a fim de progredir no sentido de uma melhor coordenação política; considera, 

entretanto, que uma organização regional autónoma de gestão das pescas (ORGP) para o 

Mar Negro poderia impulsionar e promover, a longo prazo, a comunicação entre institutos 

científicos e organizações profissionais de pescadores, produtores e indústrias 

transformadoras, tendo em vista a resolução dos diferendos e o aprofundamento da 

cooperação no Mar Negro; exorta a Comissão Europeia a trabalhar com os países do Mar 

Negro a nível bilateral, tendo em conta que muitos deles não são membros da União 

Europeia; 

16.  Sublinha a necessidade de criar uma ORGP encarregada de coordenar a investigação 

científica, analisar a situação das unidades populacionais e desenvolver estratégias 

específicas de observação das espécies ameaçadas, organização essa que também poderá 

apresentar sugestões quanto ao nível dos planos plurianuais de gestão das pescas e 

distribuir as quotas dos países ribeirinhos do Mar Negro; 

17. Insta a UE a empregar os seus recursos diplomáticos para convencer o maior número 

possível de Estados não membros da UE ribeirinhos do Mar Negro do valor dos 

princípios da Política Comum das Pescas da UE, em especial no que diz respeito à 

aplicação dos planos de gestão plurianuais; 

18. Considera que os instrumentos da UE devem ser utilizados em actividades científicas para 

fomentar e facilitar a colaboração e o trabalho em equipa entre cientistas europeus e os 

seus homólogos da Ucrânia, da Federação Russa, da Geórgia e da Turquia; 

19. Considera que as actividades de pesca da UE no Mar Negro e, em especial, a política 

marítima integrada, se devem concentrar sobretudo na pesca em pequena escala, que é 



crucial para a região e para a situação económica das zonas costeiras; 

20.  Sublinha que a Política Marítima Integrada da UE deve incentivar a criação de 

organizações profissionais de pescadores e de organizações interprofissionais do ramo da 

pesca e da aquicultura no Mar Negro, onde estas não existem ou são muito incipientes; 

21. Considera que o princípio dos TAC e das quotas anuais actualmente aplicado não deve 

ser a única opção para a gestão das pescas no Mar Negro; considera que devem ser 

fomentados planos de gestão plurianuais que poderiam ajudar a clarificar os objectivos da 

UE no domínio das pescas na região do Mar Negro e a sua visão para o futuro da bacia; 

22.  Salienta que deveria existir um método partilhado e coordenado a longo prazo entre todos 

os interessados da região para assegurar pescas sustentáveis em todas as partes do Mar 

Negro e, por conseguinte, acolhe favoravelmente o intercâmbio de boas práticas entre as 

partes interessadas implicadas; 

23.  Recorda a importância de uma gestão das pescas que preveja a viabilidade e a 

sustentabilidade dos ecossistemas, bem como o desenvolvimento da actividade de pesca 

legal e o combate à pesca INN; solicita a criação da função "Guarda Costeira Europeia", 

com vista ao desenvolvimento eficaz da cooperação entre os EstadosMembros, a fim de 

reforçar a segurança marítima e combater as novas ameaças que podem surgir no mar, em 

especial no Mar Negro; 

24. Considera que os planos de gestão plurianuais são de muito grande interesse, tanto para a 

situação económica do sector da pesca, como para a situação ambiental dos ecossistemas 

do Mar Negro; considera que a abordagem dos planos de gestão plurianuais deve ser 

acompanhada do controlo efectivo das capturas; 

25. Sublinha a necessidade de encorajar a investigação científica sobre questões relativas ao 

Mar Negro, de modo que, nas suas decisões, as autoridades responsáveis europeias, 

regionais e nacionais possam ter em linha de conta as consequências económicas, sociais 

e ecológicas das mesmas; entende que é necessário realizar uma investigação aprofundada 

e coordenada para dar uma resposta clara e inequívoca às questões da gestão das pescas e 

do possível impacto de determinados métodos de pesca, como, por exemplo, a pesca de 

arrasto no fundo marinho, uma vez que, na ausência de estudos sobre os efeitos, não 

podem ser tiradas quaisquer conclusões sérias; considera que programas e projectos de 

investigação no domínio das pescas no Mar Negro como o SESAME, KNOWSEAS, 

WISER e BlackSeaFish devem continuar a ser encorajados; 

o 

o     o 

 

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

aos governos e parlamentos dos EstadosMembros e da Ucrânia, da Federação da Rússia, 

da Geórgia e da Turquia. 


