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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 11 de Janeiro de 2011

5038/11

PECHE 1

NOTA
de: Secretariado-Geral
para: Delegações
n.º prop. Com: 16068/10 PECHE 277 

(J/L doc. 17546/10 PECHE 340)
Assunto: Proposta de Regulamento do Conselho que fixa, para 2011, em relação a 

determinadas unidades populacionais de peixes ou grupos de unidades 
populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da UE, 
assim como, para os navios da UE, em determinadas águas não UE 
– Declarações do Conselho e da Comissão

Junto se enviam, à atenção das delegações, as declarações do Conselho e da Comissão.

As declarações unilaterais das delegações serão incluídas num documento separado (5139/11 

PECHE 2).

_______________
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1. Ad fixação das possibilidades de pesca definitivas

"A Comissão tenciona apresentar ao Conselho, logo que lhe seja possível, uma proposta relativa à 

fixação das possibilidades de pesca definitivas, incluindo as possibilidades não atribuídas para 

determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes no 

Regulamento sobre os TAC de 2011, que são objecto de consultas bilaterais sobre pescas com as 

Ilhas Faroé, tendo em vista a adopção pelo Conselho do correspondente acto jurídico o mais tardar 

em 31 de Maio de 2011."

2. Ad devoluções da Noruega

"A Comissão tomará as medidas necessárias para pôr em prática a condição acordada com a 

Noruega no que se refere à retenção a bordo de peixe subdimensionado capturado por navios que 

participam em experiências em matéria de pescas plenamente documentadas, a fim de evitar as 

devoluções. A Comissão compromete-se a estudar a possibilidade de generalizar esta abordagem a 

todas as pescas."

3. Ad pesca ao pimpim

"A Comissão declara a sua intenção de tomar as medidas adequadas no início de 2011 para fixar, no 

âmbito do processo legislativo ordinário, uma dimensão de malha apropriada para a pesca 

específica do pimpim tendo em vista completar o quadro jurídico para esta pesca para 2011."

4. Ad novas pescas e pescas em desenvolvimento 

"O Conselho e a Comissão reconhecem a necessidade de definir directrizes para o estabelecimento 

e a expansão de novas pescas e de pescas em desenvolvimento. O Conselho convida a Comissão a 

propor essas directrizes durante o ano de 2011 no âmbito da reforma da Política Comum das Pescas. 

Essa proposta poderá incorporar os requisitos relativos às avaliações do impacto ambiental antes do 

estabelecimento e expansão de novas pescas e de pescas em desenvolvimento, e terá devidamente 

em consideração os trabalhos realizados neste domínio, no âmbito da FAO e da NEAFC ." 
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5. Ad encerramento da pesca do bacalhau na zona IIIa 

"A Comissão regista que existem poucos indícios de melhoramento para a unidade populacional de 

bacalhau no Kattegat, apesar das reduções substanciais dos TAC durante a última década. Por 

conseguinte, a Comissão reconhece a necessidade de outras medidas para proteger esta unidade 

populacional. Para o efeito, a Comissão solicitará ao CCTEP que avalie a eficácia dos 

encerramentos sazonais para todas as actividades de pesca com redes de arrasto que não sejam as 

que se considere que tenham capturado quantidades pouco significativas de bacalhau, entre 

1 de Janeiro e 30 de Abril, para proteger a população reprodutora.  Com base nesta avaliação, a 

Comissão estudará a possibilidade de incluir essas disposições no contexto da revisão do plano de 

recuperação do bacalhau."

6. Ad Revisão do plano relativo ao bacalhau

"A Comissão, registando que persiste o estado depauperado das unidades populacionais de bacalhau 

abrangidas pelo Regulamento (CE) 1342/2008 e a falta de provas quanto à redução das taxas de 

mortalidade por pesca, procederá a uma revisão de todos os factores pertinentes relativos às pescas 

às unidades populacionais pertinentes de bacalhau. A revisão incluirá as medidas definidas de 

acordo com o regulamento acima referido, a respectiva implementação e os seus efeitos, incluindo 

medidas relativas à redução das devoluções e medidas respeitantes à gestão do bacalhau decididas

pelos Estados-Membros, bem como a aplicação das limitações do esforço de pesca.

A revisão abrangerá os aspectos científicos e de controlo e exigirá a apresentação dos dados 

pertinentes pelos Estados-Membros. A Comissão solicitará o parecer do CCTEP no que se refere à 

revisão e consultará as partes interessadas através dos conselhos consultivos regionais. A Comissão 

compromete-se a convocar uma conferência para debater os resultados dessas consultas."
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7. Ad encerramento da pesca do bacalhau na zona VIa 

"A Comissão e o Conselho acordam em analisar a possibilidade de restrições espaciais e temporais, 

tendo em vista a conservação do bacalhau, às possibilidades de pesca do bacalhau e às espécies 

capturadas com o bacalhau numa zona delimitada pelas seguintes coordenadas, entre 1 de Fevereiro

e 31 de Março:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Com base nas avaliações realizadas pelo CCTEP, poderão ser consideradas restrições semelhantes, 

conforme adequado, a fim de reduzir a mortalidade do bacalhau noutras partes das zonas VIa."

8. Ad condições para as capturas acessórias

"A Comissão irá solicitar o parecer científico do CCTEP em relação aos efeitos prováveis da 

regulação dos desembarques permitidos de bacalhau da zona VIa em proporção aos desembarques 

de outras espécies (limitação das capturas acessórias), quer como uma restrição autónoma , quer em 

combinação com uma restrição do TAC. Com base no parecer recebido, a Comissão fará as 

propostas adequadas."

9. Ad esforço de pesca de Espanha

"Um grupo de navios espanhóis utilizando redes de arrasto para a captura de pescada-branca a oeste 

da Escócia está actualmente excluído do regime de esforço de pesca aplicável ao plano relativo ao 

bacalhau. Esse grupo terá de voltar a ser incluído no referido regime se não puder ser demonstrado 

que continua a capturar menos de 1,5% de bacalhau. A Espanha pode aproveitar a oportunidade 

para apresentar dados suplementares sobre capturas, na reunião plenária do CCTEP na Primavera 

de 2011, a fim de provar que cumpriu essa condição. Na falta de dados suplementares suficientes, o 

Conselho e a Comissão comprometem-se a prever que o grupo de navios em causa volte a ser 

imediatamente incluído no regime, de acordo com as regras previstas no plano para o bacalhau e 

respectivas medidas de execução."
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10. Ad limitação do esforço no Mar Céltico

"O Conselho e a Comissão tomam conhecimento do parecer do CIEM, e do CCTEP sobre a 

necessidade de evitar o aumento do esforço de pesca para qualquer tipo de pesca no Mar Céltico. 

Devem ser aprofundados os trabalhos sobre esta questão durante o ano de 2011 no contexto da 

revisão em curso das águas ocidentais."

11. Ad limitação do esforço e das quotas 

"A Comissão, em estreita colaboração com os Estados-Membros em causa, seguirá a evolução da 

utilização das quotas e do esforço de pesca a fim de avaliar quaisquer casos em que o esforço de 

pesca seja muito pequeno em relação às quotas atribuídas aos Estados-Membros em causa e, se 

necessário, para resolver quaisquer problemas evidenciados por essa avaliação."

12. Ad arinca e badejo no Mar Céltico 

"A Comissão regista que os Estados-Membros se comprometem a aplicar uma melhor selectividade 

das artes da pesca na pesca à arinca e ao badejo no Mar Céltico."

13. Ad zonas de TAC para o lagostim (Nephrops) na Zona VII  

"O Conselho e a Comissão concordam com a necessidade de aprofundar melhor as medidas 

necessárias para responder ao parecer do CIEM e do CCTEP sobre a conveniência de gerir unidades 

funcionais individuais de lagostim na Zona VII. Há que prosseguir os trabalhos sobre a questão em 

2011."

14. Ad sarda 

" A quota proposta para a sarda será revista a fim de assegurar o respeito pelo princípio da 

estabilidade relativa e garantir que qualquer pagamento dos Estados-Membros em 2011 seja tratado 

de forma equitativa ao longo do processo de repartição das quotas respectivas da UE. Para o efeito, 

a Comissão organizará uma reunião técnica antes de 31 de Janeiro de 2011 a fim de estabelecer a 

metodologia para esse exercício."
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15. Ad linguado do Canal da Mancha Ocidental – pescas totalmente documentadas

"A Comissão e o Conselho reconhecem a necessidade de, em 2011, acompanhar de perto e avaliar a 

iniciativa sobre as pescas totalmente documentadas para a pesca ao linguado do Canal da Mancha 

Ocidental e, em particular, de avaliar o efeito dessas medidas na redução das devoluções de 

linguado nesta zona com base nos dados a fornecer pelos Estados-Membros em causa."

16. Ad declaração do Conselho e da Comissão sobre os camarões da zona NAFO 3M

"A fim de providenciar uma gestão coerente da política externa das pescas, a Comissão pode, tendo 

em conta os pareceres científicos, apresentar ao Conselho, na perspectiva da reunião anual da 

NAFO de 2011, uma proposta de revisão das medidas de gestão do camarão na zona 3M, 

estabelecendo que a pesca a esta unidade populacional será reaberta se o parecer científico assim o 

permitir. Além disso, o Conselho convida a Comissão a apresentar-lhe uma proposta de medidas de 

gestão a longo prazo para esta unidade populacional, logo que lhe for possível."

17. Ad plano para a pescada-austral e o lagostim 

"A Comissão e o Conselho reconhecem que, sem prejuízo dos resultados da revisão do plano de 

recuperação para a pescada-austral e o lagostim em 2011, revela-se adequado melhorar o actual 

sistema de limitação do esforço de pesca a fim de ter em conta o impacto que os diferentes tipos de 

artes de pesca têm nas unidades populacionais em causa.

A Comissão, registando que persiste o estado depauperado da pescada-austral e a falta de provas 

indicando que existe uma redução das taxas de mortalidade por pesca, concluirá a revisão de todos 

os factores pertinentes relativos à pesca à pescada-austral. A revisão incluirá as medidas definidas 

de acordo com o Plano de recuperação da pescada-austral e do lagostim, a respectiva 

implementação e a sua contribuição para melhorar o estado desta unidade populacional."
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18. Ad declaração da Comissão sobre o plano de capacidade para a pesca ao atum rabilho 

(Anexo IV) 

"A Comissão reconhece que o plano de gestão da UE para a capacidade de pesca constante do 

Anexo IV, ponto 4, quadros A e B, pode ser revisto. Essa revisão terá em linha de conta os planos 

de gestão nacionais para a capacidade de pesca apresentados pelos Estados-Membros, para 

aprovação pela Comissão antes de serem transmitidos à ICCAT em Fevereiro de 2011. 

O plano de gestão da UE previsto no regulamento em vigor será por conseguinte revisto após a 

próxima reunião intercalar da ICCAT (Fevereiro de 2011), durante a qual a ICCAT adoptará 

formalmente os planos de capacidade apresentados pelas partes contratantes, incluindo a UE."

19. Ad licenças concedidas aos navios da Venezuela para a pesca de lucianos na Guiana 
Francesa

"O Conselho toma nota de que a Comissão tenciona apresentar-lhe em breve uma proposta de 

decisão do Conselho que aprova uma Declaração de Consentimento sobre o acesso dos navios de 

pesca que arvoram pavilhão da República Bolivariana da Venezuela à zona económica exclusiva ao 

largo da costa da Guiné Francesa (equivalente a um acordo internacional e, portanto, necessitando o 

consentimento do Parlamento Europeu). Esta Declaração de Consentimento do Conselho servirá de 

base jurídica para a concessão de licenças a esses navios. O Conselho e a Comissão entendem que, 

a fim de evitar a ruptura de abastecimento à indústria transformadora da Guiana Francesa, é 

importante que os navios da Venezuela possam continuar a sua actividade desde o início do ano 

de 2011.  Tendo em conta o que precede, as licenças devem ser emitidas numa base provisória, 

sujeitas à conclusão do processo de adopção da decisão do Conselho acima referida sobre a 

Declaração de Consentimento."
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20. Ad política de devoluções

"A Comissão e o Conselho reconhecem que as devoluções de peixe constituem um desperdício de 

recursos naturais e são um problema grave no contexto da pesca a nível mundial e europeu. As 

devoluções generalizadas prejudicam os ecossistemas marinhos e a viabilidade financeira da 

indústria da pesca e são condenáveis do ponto de vista ético. 

A Comissão e o Conselho comprometem-se a reduzir as devoluções desde já e no âmbito de uma 

reforma da Política Comum das Pescas. Saúdam as medidas tomadas pelos Estados-Membros e 

outras entidades e trabalharão em estreita colaboração com eles para combater este problema, 

nomeadamente por meio de experiências sobre sistemas de gestão alternativos, pescas plenamente 

documentadas ou de gestão pelo esforço. A Comissão e o Conselho estão também desejosos de 

conhecer o resultado de iniciativas tais como a gestão das quotas de capturas a fim de dispor de uma 

avaliação do CCTEP sobre a sua eficácia para reduzir as devoluções e a mortalidade global dos 

peixes."

_______________


