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Assunto: A capacidade de pesca da frota das Regiões Ultraperiféricas 
 

 

Exma Sra. Charlina Vitcheva, 

 

Nas águas dos bancos de pesca nacionais das Ilhas Canárias, tem sido observada nos últimos anos 

, a presença de embarcações de pesca de outros territórios, num raio de 12 milhasA este respeito, 

o "Considerando 19" do Regulamento (UE) nº 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 11 de dezembro de 2013, relativo à Política Comum das Pescas (PCP), afirma o seguinte: 

"As regras em vigor que restringem o acesso aos recursos na zona das 12 milhas marítimas 

dos Estados-Membros funcionaram satisfatoriamente e contribuíram para a conservação, na 

medida em que restringem o esforço de pesca nas partes mais sensíveis das águas da União. 

Preservaram igualmente as atividades de pesca tradicionais de que está altamente dependente 

o desenvolvimento social e económico de certas comunidades costeiras. Por conseguinte, tais 

regras devem continuar a aplicar- -se. Os Estados-Membros deverão procurar dar um acesso 

preferencial aos pescadores envolvidos na pesca de pequena escala, artesanal ou costeira.” 

Por outro lado, relação pelo facto das Ilhas Canárias terem o estatuto de região ultraperiférica, o 

"Considerando 21" do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, PCP, supracitado, acrescenta o seguinte: 

“É necessário proteger de uma forma especial os recursos biológicos marinhos em torno das 

regiões ultraperiféricas da União a que se refere o artigo 349.o, primeiro parágrafo, do Tratado, 

uma vez que contribuem para a preservação da economia local desses territórios, dada a sua 

situação estrutural, social e económica. Por conseguinte, certas atividades de pesca nessas 

águas deverão continuar a ser limitadas aos navios de pesca registados nos portos desses 

territórios” 

De acordo com estes considerandos, o artigo 5, - regras gerais sobre o acesso às águas -, parágrafo 

2, estipula que: 

“Nas águas situadas na zona das 12 milhas marítimas medidas a partir das linhas de costa sob 

a sua soberania ou jurisdição, os Estados-Membros podem restringir, até 31 de dezembro de 

2022, a pesca aos navios que exercem tradicionalmente a pesca nessas águas a partir de portos 

na costa adjacente…” 

Do mesmo modo, o parágrafo 3, do citado artigo 5º, prevê que: 
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“Nas águas situadas na zona das 100 milhas marítimas medidas a partir das linhas de base das 

regiões ultraperiféricas da União a que se refere o artigo 349.o, primeiro parágrafo, do Tratado, 

os Estados-Membros em causa podem restringir, até 31 de dezembro de 2022, a pesca aos navios 

registados nos portos desses territórios. Essas restrições não se aplicam aos navios de pesca da 

União que exercem tradicionalmente a pesca nessas águas, desde que não excedam o esforço 

tradicional de pesca. Os Estados-Membros informam a Comissão das restrições estabelecidas 

nos termos do presente número.” 

Em conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 5º do Regulamento 1380/2013, PCP, 

acima referido, solicitamos um relatório sobre as restrições de pesca até 100 milhas das regiões 

ultraperiféricas comunicadas até à data pelos Estados-Membros, no que respeita aos navios não 

registados e localizados nas Regiões Ultraperiféricas (RUPs). 

Para além do acima citado, considerando que a atual capacidade de pesca de muitos segmentos 

da frota nas regiões ultraperiféricas é inferior aos limites máximos de capacidade estabelecidos 

no Anexo II do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de Dezembro de 2013, relativo à Política Comum das Pescas (PCP), questionamos, também, se é 

considerado compatível com a PCP que os Estados-Membros regulem a redistribuição dessa 

restante capacidade, em termos de arqueação e potência, para a melhoria da segurança marítima 

dos navios de pesca existentes baseados nas regiões ultraperiféricas. 

 

 
Aguardamos a V/ opinião. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 
O Presidente do Comité Executivo do CC RUP, 

 

 

 

 

 

(David Pavón González) 
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