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Em setembro, o Parlamento Europeu irá votar o relatório da deputada Ulrike Rodust relativamente à
proposta da Comissão Europeia para um Plano plurianual (PPA) para a pesca demersal no Mar do Norte.i
Caso seja devidamente concebido, o PPA do Mar do Norte poderá contribuir significativamente para
acabar com a sobrepesca e restabelecer os stocks de peixes de acordo com a Política Comum das Pescas
(PCP), legislação que foi significativamente desenvolvida pelo Parlamento Europeu. Encorajamos V. Exas
a apoiar e a fomentar a consolidação do Relatório da Comissão das Pescasii, que votou o processo em 12
de julho de 2017. Nomeadamente, pedimos o seu apoio nos seguintes pontos:

1. O PLANO PLURIANUAL DEVE SER APLICADO A TODOS OS STOCKS DE PEIXES DEMERSAIS NO
MAR DO NORTE.
Os objetivos da PCP aplicam-se a todas as espécies capturadas. Os PPA devem fornecer o
enquadramento de gestão para alcançar esses objetivos numa determinada área geográfica ou
pescarias específicas. O relatório aprovado pela Comissão das Pescas assegura que os objectivos e metas
de gestão sejam definidos para todos os stocks de peixes demersais no Mar do Norte, devendo como tal
ser apoiado.
Instamos V. Exas a apoiar o relatório da Comissão das Pescas para assegurar que o PPA é aplicado a
todos os stocks de peixes demersais no Mar do Norte.

2. DEVEM SER APLICADAS METAS DE GESTÃO IDÊNTICAS A TODAS OS STOCKS DE PEIXES.
O objetivo da PCP em restaurar as espécies capturadas para níveis saudáveis aplica-se a todos os stocks
de peixes. O PPA do Mar do Norte deve, como tal, assegurar que objetivos para a restauração dos stocks
de peixes acima dos níveis sustentáveis sejam aplicados a todos os stocks demersais no Mar do Norte. A
Comissão das Pescas reconheceu este requisito, incluindo os para os quais o conhecimento científico é
incerto. Sempre que os dados forem limitados, deverá ser aplicada a abordagem precaucionária
(definida na PCP) para garantir que estes stocks possam igualmente recuperar para níveis acima dos
sustentáveis, conforme exigido pela PCP.
Instamos V. Exas a apoiar o relatório da Comissão das Pescas para assegurar que metas de gestão
idênticas sejam aplicadas a todos os stocks de peixes demersais no Mar do Norte.

3. A MORTALIDADE POR PESCA DEVE SER LIMITADA PARA NÍVEIS SUSTENTÁVEIS.
A PCP exige que a mortalidade por pesca seja limitada para níveis sustentáveis com o propósito de
restaurar os stocks de peixes para níveis saudáveis. O relatório da Comissão das Pescas engloba a
possibilidade de ultrapassar estes níveis sustentáveis em determinadas circunstâncias. A pesca num
intervalo que supere o limite recomendado pela PCP, mesmo sob obrigação de desembarque, não irá
restaurar os stocks para níveis saudáveis e poderá levar a impactos socioeconómicos negativos a longo
prazo. A PCP determina que a introdução da obrigação de desembarque não deverá comprometer a
sustentabilidade dos limites de pesca nem implicar um aumento da mortalidade por pesca.
Instamos V. Exas a rejeitar a posição da Comissão das Pescas relativa aos intervalos de mortalidade
por pesca e a apoiar as alterações que visem assegurar que a mortalidade por pesca seja limitada aos
níveis sustentáveis estipulados pela PCP.

4. INCLUIR DISPOSIÇÕES PARA A GESTÃO DAS PESCARIAS RECREATIVAS.
A PCP reconhece que a pesca recreativa poderá ter um impacto significativo nos recursos piscatórios e
afirma que devem ser conduzidos de forma compatível com os objetivos da PCP. A Comissão das Pescas,
com o objectivo de fixar limites de pesca, introduziu um requisito a ser considerado relativo às capturas
recreativas, caso tenham um impacto significativo nos stocks.
Instamos V. Exas a apoiar o relatório da Comissão das Pescas para garantir que as pescarias
recreativas, com impactos significativos nos stocks, sejam geridas de uma forma adequada.

Estamos ansiosos para apoiar o Parlamento Europeu na adoção de um plano plurianual sólido para o
Mar do Norte e que esteja em plena consonância com a PCP, consistente com a legislação ambiental da
UE e que garanta uma pesca ambiental e economicamente sustentável para os pescadores da UE.
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