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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A situação das unidades populacionais de bacalhau no mar Báltico é preocupante. Apesar de 
as quotas de pesca terem sido reduzidas nos últimos anos, certas unidades populacionais estão 
próximas do limite biológico crítico. Trata-se de uma ameaça séria para o ambiente marinho 
único e extremamente sensível que é o mar Báltico. 

Cabe-nos a responsabilidade conjunta de velar por que continue a ser possível pescar bacalhau 
no mar Báltico no futuro. Os regulamentos existentes constituem um passo na boa direcção, 
mas não serão de qualquer utilidade enquanto não forem aplicados. Ainda que as ameaças que 
pesam sobre as unidades populacionais de bacalhau e, por conseguinte, sobre o mar Báltico
sejam múltiplas e complexas, a ameaça principal é a pesca clandestina. O Conselho 
Internacional para o Estudo do Mar (CIEM) considera que a pesca clandestina perfaz entre 
35% a 45% dos desembarques de bacalhau da zona oriental. O mais importante para as 
existências de bacalhau não é, por conseguinte, a adopção de novas disposições, mas sim 
dispor de garantias de que as disposições em vigor são aplicadas. Por isso, é necessário dar a 
prioridade a este aspecto. 

Compete aos Estados-Membros zelar pela aplicação do presente regulamento. Ora, 
actualmente verificam-se graves lacunas a este respeito, o que é prejudicial tanto para as 
unidades populacionais de bacalhau como para o ambiente no mar Báltico. Dado que a 
Comunidade não tem a possibilidade de proceder ela própria ao controlo das actividades de 
pesca ou de punir a pesca clandestina, os seus esforços devem concentrar-se no incitamento, 
por meios diversos, aos Estados-Membros para que façam respeitar este regulamento. 

Tanto por razões de ordem ambiental como para assegurar a existência de bacalhau no futuro, 
importa preservar as unidades populacionais em todo o mar Báltico. A actual divisão 
administrativa das existências numa zona oriental e numa zona ocidental dificulta a realização 
de controlos, provoca um aumento da pesca clandestina e contribui para bases científicas 
erróneas. Uma vez que as unidades populacionais das duas zonas interagem e tendo em vista 
impedir a pesca clandestina e simplificar os controlos, importa que esta divisão seja suprimida 
e que as existências sejam geridas em conjunto.  

As unidades populacionais de bacalhau sofrem igualmente pelo facto de serem capturadas 
quantidades demasiado importantes de bacalhau de tamanho reduzido, o que lhes permite uma 
única desova ou mesmo, nenhuma. Como consequência directa deste facto, o crescimento das 
existências fica prejudicado e a sua capacidade de reconstituição diminui. Convém igualmente 
assinalar que o valor comercial dos peixes capturados diminui por serem demasiado jovens. 

Para evitar um colapso das unidades populacionais de bacalhau no mar Báltico, é necessário 
prosseguir a repartição estrita das quotas. É necessário que as avaliações científicas anuais das 
existências de bacalhau que servem de base à Decisão do Conselho possam continuar a ser 
seguidas sem restrições. Interessa sobretudo respeitar os interesses ambientais e a 
sustentabilidade, não os objectivos sócio-políticos de curto prazo. 

De um modo geral, porém, pode dizer-se que para preservar o ambiente e as unidades 
populacionais de bacalhau no mar Báltico, é necessária uma política de pescas nova, que faça 
com que os pescadores de toda a União se apercebam do problema e assumam a 
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responsabilidade da preservação das existências. Um sistema que se revelou eficaz em, por 
um lado, proteger as existências e, por outro, garantir aos pescadores a prossecução da sua 
actividade é o regime de quotas individuais transferíveis, ITQ. Este regime prevê um direito 
de pesca individual, concedendo a cada pescador uma quota individual por espécie, por zona 
de pesca e por ano. A quota global é inicialmente estabelecida pela autoridade competente, 
por exemplo, o Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas (CCTEP), sendo depois 
definido de acordo com as propostas das próprias organizações de pescadores. 

O regime ITQ dá incentivos para que os pescadores não capturem grandes quantidades de 
peixe, dadas as consequências negativas directas dessas práticas a prazo. Os pescadores têm 
um interesse pessoal directo em cumprir as regras, vigiar e combater a pesca clandestina, bem 
como proteger as zonas de reprodução. Além disso, como as quotas podem ser vendidas, 
existe a possibilidade real de um pescador que queira abandonar a pesca disponha de uma 
base de arranque para se lançar numa nova profissão. O regime ITQ tem sido aplicado com 
bons resultados na Nova Zelândia, no Alasca e na Islândia. 

A pesca de bacalhau no Báltico pode ser utilizada como projecto-piloto para a aplicação do 
regime ITQ na União Europeia, dado que se trata de uma zona de pesca reduzida que 
comporta duas unidades populacionais de bacalhau, mas onde as distâncias relativamente 
curtas permitem que os pescadores se desloquem entre as zonas de pesca e as existências.

Em resumo, são as seguintes as minhas propostas de acção: 

1. Suprimir a distinção entre zona de gestão oriental e ocidental para permitir uma gestão 
comum das existências, não só porque as duas unidades populacionais interagem, mas 
também para facilitar os controlos e impedir a pesca clandestina. 

2. Introduzir critérios mais rigorosos para o controlo pelos Estados Membros e para as penas 
por eles aplicadas à pesca clandestina, bem como encarregar a Comissão de publicar uma lista
indicando os Estados-Membros prevaricadores.

3. Aumentar para 40 cm a dimensão mínima permitida para o bacalhau capturado. Dessa 
forma, o bacalhau terá mais possibilidades de se reproduzir e, logo, de reforçar as existências. 

4. Deixar os cientistas determinar o tamanho das quotas de pesca do bacalhau e não permitir 
que os Estados-Membros negligenciem os aspectos ambientais ao fixar as quotas. 

5. Permitir que a Comissão, na sua avaliação, considere a possibilidade de adoptar o regime
ITQ para a pesca do bacalhau no Báltico, dessa forma aumentando os incentivos individuais 
para os pescadores preservarem as existências.

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:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3 bis (novo)

3 bis. Ambas as unidades populacionais de 
bacalhau do mar Báltico, quer a ocidental 
quer a oriental, são exploradas pelas 
mesmas frotas, pelo que o plano plurianual 
para o mar Báltico deve gerir as duas 
unidades populacionais, mesmo se elas 
divergem entre si em alguns aspectos.

Justificação

Os navios de pesca e as unidades populacionais de bacalhau deslocam-se entre a parte 
oriental e ocidental do mar Báltico. Tanto do ponto de vista ambiental como para garantir a 
existência de bacalhau no futuro, é importante preservar as unidades populacionais de 
bacalhau em todo o mar Báltico

Alteração 2
Considerando 4 bis (novo)

4 bis. A principal ameaça às unidades 
populacionais de bacalhau do mar Báltico
provém da pesca clandestina que, por seu 
turno, se fica a dever à falta de controlo das 
actividades piscatórias e à relutância em 
punir as infracções à regulamentação em 
vigor.

Justificação

Para proteger as unidades populacionais de bacalhau no mar Báltico, não é sobretudo de 
novas disposições que carecemos, mas sim de fazer respeitar a regulamentação em vigor.

Alteração 3
Artigo 1

O presente regulamento estabelece um plano 
plurianual relativo às seguintes unidades 

O presente regulamento estabelece um plano 
plurianual relativo às seguintes unidades 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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populacionais de bacalhau (a seguir 
designadas por ‘as unidades populacionais 
de bacalhau em causa’) e às pescarias que 
exploram essas unidades populacionais:

populacionais de bacalhau (a seguir 
designadas por ‘as unidades populacionais 
de bacalhau em causa’) e às pescarias que 
exploram essas unidades populacionais:

a) Bacalhau que evolui nas subdivisões 22, 
23 e 24.

Bacalhau que evolui nas subdivisões 22 a
32.

b) Bacalhau que evolui nas subdivisões 25 
a 32.

Justificação

A divisão entre uma zona de gestão oriental e uma zona de gestão ocidental deve ser 
suprimida e as unidades populacionais devem ser geridas em conjunto, não só porque as 
duas unidades interagem, mas porque desta forma se reduz as possibilidades de pesca 
clandestina, dado que os controlos são simplificados. 

Alteração 4
Artigo 4

O plano assegura a exploração sustentável 
das unidades populacionais de bacalhau em 
causa através da redução gradual e da 
manutenção das taxas de mortalidade por 
pesca em níveis não inferiores a:

O plano assegura a exploração sustentável 
das unidades populacionais de bacalhau em 
causa através da redução gradual e da 
manutenção das taxas de mortalidade por 
pesca em níveis não inferiores a: 0,3 para os 
indivíduos de 3 a 7 anos, no caso da 
unidade populacional das subdivisões 22 e 
32.

1) 0,6 para os indivíduos de 3 a 6 anos, no 
caso da unidade populacional das 
subdivisões 22, 23 e 24, e
2) 0,3 para os indivíduos de 4 a 7 anos, no 
caso da unidade populacional das 
subdivisões 25 a 32.

Justificação

A divisão entre uma zona de gestão oriental e uma zona de gestão ocidental deve ser 
suprimida e as unidades populacionais devem ser geridas em conjunto, não só porque as 
duas unidades interagem, mas porque desta forma se reduz as possibilidades de pesca 
clandestina, dado que os controlos são simplificados. Na sequência de uma gestão comum, 
dever-se-á igualmente definir uma taxa de mortalidade por pesca idêntica para as unidades 
populacionais. Ora, como as unidades populacionais de bacalhau do mar Báltico se 
encontram altamente ameaçadas, as disposições devem ser rigorosas.
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Alteração 5
Artigo 6, nº 3

3 Sempre que a aplicação do nº 1 resulte 
num TAC inferior em mais de 15% ao do 
ano anterior, o Conselho adopta um TAC 
inferior em 15% ao TAC desse ano.

Suprimido

Justificação

É essencial que o Conselho siga os pareceres científicos existentes e não negligencie os 
aspectos ambientais aquando do estabelecimento de quotas.

Alteração 6
Artigo 6, nº 4

4.O nº 3 não é aplicável sempre que uma 
avaliação científica do CCTEP mostre que a 
taxa de mortalidade por pesca no ano de 
aplicação do TAC será superior a 1 por ano 
para os indivíduos de 3 a 6 anos, no caso da 
unidade populacional de bacalhau das 
subdivisões 22, 23 e 24, ou a 0,6 por ano 
para os indivíduos de 4 a 7 anos, no caso 
da unidade populacional de bacalhau das 
subdivisões 25 a 32.

4.O nº 3 não é aplicável sempre que uma 
avaliação científica do CCTEP mostre que a 
taxa de mortalidade por pesca no ano de 
aplicação do TAC será superior a 0,6 por 
ano para os indivíduos de 3 a 7 anos, no 
caso da unidade populacional de bacalhau 
das subdivisões 22 a 23.

Justificação

A divisão entre uma zona de gestão oriental e uma zona de gestão ocidental deve ser 
suprimida e as unidades populacionais devem ser geridas em conjunto, não só porque as 
duas unidades interagem, mas porque desta forma se reduz as possibilidades de pesca 
clandestina, dado que os controlos são simplificados.

Alteração 7
Artigo 8, nº 1

1.É proibida a pesca com redes de arrasto, 
redes de cerco dinamarquesas ou artes 
similares de malhagem igual ou superior a 
90 mm, com redes de emalhar, redes de 
enredar ou tresmalhos de malhagem igual ou 
superior a 90 mm ou com palangres 
fundeados:

1.É proibida a pesca com redes de arrasto, 
redes de cerco dinamarquesas ou artes 
similares de malhagem igual ou superior a 
90 mm, com redes de emalhar, redes de 
enredar ou tresmalhos de malhagem igual ou 
superior a 90 mm ou com palangres 
fundeados de 15 de Junho a 14 de Setembro 
nas subdivisões 22 a 32.
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a) De 15 de Março a 14 de Maio nas 
subdivisões 22, 23 e 24;
b) De 15 de Junho a 14 de Setembro nas 
subdivisões 25 a 27. 

Justificação

A divisão entre uma zona de gestão oriental e uma zona de gestão ocidental deve ser 
suprimida e as unidades populacionais devem ser geridas em conjunto, não só porque as 
duas unidades interagem, mas porque desta forma se reduz as possibilidades de pesca 
clandestina, dado que os controlos são simplificados. Uma das consequências da gestão 
comum será definir períodos idênticos de proibição da pesca.

Alteração 8
Artigo 8, nº 6 bis (novo)

6 bis. Em derrogação das disposições 
relativas ao tamanho mínimo de 
desembarque dos peixes de acordo com o 
Regulamento (CE) n° 2187/2005, o 
tamanho mínimo de desembarque do 
bacalhau é de 40 cm nas subdivisões 22 a 
32. 

Justificação

Para reconstituir as unidades populacionais de bacalhau no mar Báltico, é necessário 
modificar as disposições relativas ao tamanho mínimo do bacalhau no Báltico. Ao aumentar 
o tamanho mínimo autorizado para 40 cm, o bacalhau terá mais possibilidades de se 
reproduzir e, por conseguinte, de reconstituir as existências.

Alteração 9
Artigo 25, nº 4 bis (novo)

4 bis. A Comissão procederá anualmente à 
avaliação detalhada das medidas de 
controlo e de vigilância e das sanções 
adoptadas pelos diversos Estados-Membros 
contra os pescadores que infrinjam as 
disposições do presente regulamento. Esse 
relatório será publicado, indicando-se 
claramente até que ponto os Estados 
Membros foram bem sucedidos na 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo os aspectos em que os vários
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Estados-Membros obtiveram bons ou maus 
resultados.

Justificação

Compete aos Estados-Membros zelar pela aplicação do presente regulamento. Ora, 
actualmente verificam-se graves lacunas a este respeito, o que é prejudicial tanto para as 
unidades populacionais de bacalhau como para o meio marinho do Báltico. Dado que a 
Comunidade não tem a possibilidade de controlar as actividades de pesca ou de penalizar a 
pesca clandestina, os seus esforços devem concentrar-se em, por diversos meios, incitar os 
Estados-Membros a fazer respeitar este regulamento.

Alteração 10
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão examinará a 
possibilidade de fazer do mar Báltico uma 
zona-piloto de aplicação do regime de 
quotas individuais transferíveis à pesca de 
bacalhau, a fim de instaurar um regime 
sustentável para a pesca desta espécie. Tal 
será feito no âmbito da avaliação do 
presente regulamento, três anos após a 
entrada em vigor do mesmo. Os resultados 
desse exame serão tomados em 
consideração aquando da eventual 
definição de um novo plano.

Justificação

Um sistema que se revelou eficaz em, por um lado proteger as existências e, por outro, 
garantir aos pescadores a continuação da sua actividade é o regime de quotas individuais 
transferíveis (ITQ). Este regime prevê um direito de pesca individual, concedendo a cada 
pescador uma quota individual por espécie, por zona de pesca e por ano. A quota global é 
inicialmente estabelecida pela autoridade competente, por exemplo, o Comité Científico, 
Técnico e Económico das Pescas (CCTEP), sendo depois definido de acordo com as 
propostas das próprias organizações de pescadores. Tal reforça os incentivos para os 
próprios pescadores gerirem as unidades populacionais de bacalhau de forma sustentável.


