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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Um dos principais objectivos da política comum das pescas (PCP) da União Europeia consiste 
no estabelecimento de medidas de conservação destinadas a assegurar uma exploração 
ambientalmente sustentável dos recursos haliêuticos.  Não obstante, como demonstrado pelo 
estado actual dos recursos haliêuticos nas águas da UE, os níveis de exploração têm sido 
demasiado elevados.  Trinta por cento dos recursos avaliados deixaram de estar dentro de 
limites biológicos seguros, sendo que 88% são pescados de forma de tal modo intensiva, que 
o rendimento é reduzido.  Os cientistas advertem para que a quantidade de peixe em fase de 
maturidade é inferior ao necessário na perspectiva da sustentabilidade a longo prazo dos 
recursos explorados comercialmente, o que compromete, tanto a sustentabilidade a longo 
prazo das actividade de pesca, tanto como o equilíbrio do ecossistema marinho.

Uma das razões subjacentes à percepção do malogro da PCP é o facto de os 
Estados-Membros não terem controlado devidamente a quantidade de peixe anualmente 
capturado e de não ter sido criado um sistema de monitorização do transbordo dos recursos 
haliêuticos. Além disso, o nível das sanções aplicáveis na UE é geralmente tão baixo que não 
constitui facto de dissuasão das práticas de pesca ilegais.  Esta situação permite à indústria 
pesqueira considerar as sanções impostas como mera despesa corrente das suas operações, o 
que elimina, assim, qualquer incentivo real à observância das disposições em matéria de PCP. 
As infracções à regulamentação aplicável deveriam dar lugar a sanções dissuasivas. Todavia, 
poderia ser dado aos Estados-Membros que dispõem de sistemas de controlo eficazes acesso 
preferencial aos recursos comunitários, devendo a CE criar incentivos financeiros apropriados 
com base num sistema de recompensas. 
Se a PCP visa principalmente lograr a utilização sustentada dos recursos haliêuticos, importa 
reforçar consideravelmente os sistemas de controlo, inspecção e sanções existentes. O 
objectivo último do controlo e aplicação consiste em assegurar que as actividades de pesca 
sejam verdadeiramente sustentáveis e que os operadores não prejudiquem os ecossistemas 
marinhos em virtude da pesca excessiva.  Na ausência de controlos eficazes, é impossível 
dispor de dados quantitativos fiáveis no tocante  às capturas e aos desembarques.  A recolha 
de dados rigorosos é crucial para a avaliação científica do modo como inúmeros peixes 
podem ser capturados no futuro, assegurando, assim, o bom estado dos recursos marinhos 
vivos e um modo de vida económico viável para as comunidades pesqueiras que, de outro 
modo, apenas dispõem de um reduzido número de alternativas de subsistência.

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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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão deve propor medidas 
legislativas vinculativas em 2010 visando 
a redução da capacidade de pesca da UE.

Or. en

Justificação

Uma das principais forças motoras da captura excessiva em curso é a vasta sobrecapacidade 
da frota europeia. De facto, as mais recentes estimativas da Comissão sugerem que a 
sobrecapacidade da frota é superior a 40% . Enquanto não tenham sido implementados 
programas de redução efectiva da capacidade, nenhum sistema de controlo, por muito 
rigoroso que seja, logrará eliminar a fraude. É, por conseguinte, imperativo que a Comissão 
Europeia acometa o problema do excesso de capacidade de pesca junto dos 
Estados-Membros, enquanto condição prévia ao estabelecimento de um sistema de controlo 
eficaz.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios de pesca de comprimento de 
fora a fora superior a 10 metros devem ter 
instalado a bordo um dispositivo 
plenamente operacional que permita a 
localização e a identificação automática do 
navio através do sistema de localização dos 
navios por satélite, mediante a transmissão 
a intervalos regulares de dados de posição. 
Este dispositivo permite igualmente ao 
centro de vigilância da pesca do 
Estado-Membro de pavilhão identificar a 
posição efectiva do navio de pesca. Em 
relação aos navios de comprimento de fora 
a fora superior a 10 metros e inferior ou 
igual a 15 metros, o presente número 

2. Os navios de pesca de comprimento de 
fora a fora superior a 10 metros devem ter 
instalado a bordo um dispositivo 
plenamente operacional que permita a 
localização e a identificação automática do 
navio através do sistema de localização dos 
navios por satélite, mediante a transmissão 
a intervalos regulares de dados de posição. 
Este dispositivo permite igualmente ao 
centro de vigilância da pesca do 
Estado-Membro de pavilhão identificar a 
posição efectiva do navio de pesca. Em
relação aos navios de comprimento de fora 
a fora superior a 10 metros e inferior ou 
igual a 15 metros, o presente número 
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aplica-se a partir de 1 de Janeiro de 2012. aplica-se a partir de 1 de Janeiro de 2010.

Or. en

Justificação

Esta obrigação deve ser consentânea com a entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2010, do 
Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, que estabelece um 
regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, sobretudo no que respeita às disposições do artigo 3.º, alíneas b), c) e k), em 
conformidade com as quais o registo, a captura e a monitorização das actividades de pesca 
em áreas restritas devem ser avaliados através de controlo via satélite.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável aos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora superior a 15 metros e inferior ou 
igual a 24 metros, a partir de 1 de Julho 
de 2011, e aos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora superior a 10 metros e inferior ou 
igual a 15 metros a partir de 1 de Janeiro 
de 2012. Os navios de pesca comunitários 
de comprimento de fora a fora até 15 
metros podem ser isentos do disposto no 
n.º 1 sempre que:

2. O n.º 1 é aplicável aos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora superior a 10 metros a partir de 1 de 
Janeiro de 2010.  Os navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora até 15 metros podem ser isentos do 
disposto no n.º 1 sempre que:

Or. en

Justificação

Esta obrigação deve ser consentânea com a entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2010, do 
Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, que estabelece um 
regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, sobretudo no que respeita às disposições da alínea b) do artigo 3.º, em 
conformidade com a qual o registo e a captura devem estar disponíveis e ser transmitidos via 
satélite.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 2 é aplicável aos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora superior a 15 metros e inferior ou 
igual a 24 metros, a partir de 1 de Julho 
de 2011, e aos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora superior a 10 metros e inferior ou 
igual a 15 metros a partir de 1 de Janeiro 
de 2012. Os navios de pesca comunitários 
de comprimento de fora a fora até 15 
metros podem ser isentos do disposto no 
n.º 2 sempre que:

4. O n.º 2 é aplicável aos navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora superior a 10 metros a partir de 1 de 
Janeiro de 2010. Os navios de pesca 
comunitários de comprimento de fora a 
fora até 15 metros podem ser isentos do 
disposto no n.º 2 sempre que:

Or. en

Justificação

Visa a coerência com a entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2010, do Regulamento (CE) nº 
1005/2008 do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, que estabelece um regime comunitário 
para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, e com 
as disposições dos artigos 9.º e 15.º, relativamente à obrigação da transmissão de dados 
sobre as capturas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores considerados 
culpados de infracção grave das regras da 
política comum das pescas sejam 
excluídos do Fundo Europeu das Pescas, 
dos acordos de parceria no domínio das 
pescas e dos demais auxílios públicos.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o n.º 7 do artigo 45.º do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do 
Conselho, quando esteja prevista a aplicação de sanção que preveja a proibição temporária 
ou definitiva de beneficiar de apoio ou subsídios públicos, fazer depender o financiamento 
público da observância da regulamentação, propiciará um incentivo para os operadores 
respeitarem as regras da política comum das pescas e contribuirá para criar condições 
equitativas de concorrência, bem como para assegurar que o auxílio público não apoie 
actividades ilegais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão estabelecerá indicadores 
de desempenho e incentivos financeiros 
como base de um sistema de compensação 
para os Estados-Membros que observem 
plenamente as regras em matéria de 
conservação, controlo e aplicação nos 
termos da política comum das pescas.

Or. en

Justificação

Poderiam prever-se medidas para recompensar os Estados-Membros que disponham de 
sistemas de controlo eficazes, proporcionando-lhes acesso preferencial aos recursos. O 
contributo financeiro da comunidade destinado aos programas de controlo das pescas dos 
Estados-Membros poderia ser utilizado para recompensar os Estados-Membros que dispõem 
de sistemas de controlo eficazes.
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