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SOS! Desesperadamente à procura…

... de um novo Regulamento da UE para as pescas de profundidade
Através desta mensagem dentro de uma garrafa vimos
pedir-lhe que ajude urgentemente à conclusão das
negociações de um regulamento forte para as pescas de
profundidade.
Os fundos oceânicos europeus alojam uma incrível variedade
de espécies e ecossistemas de profundidade únicos, como
campos de coral e de esponjas, que prosperam há milhares
de anos. Os fundos oceânicos oferecem vários benefícios
à humanidade, desde a regulação do clima a potenciais
fármacos, mas estão sob ameaça, o que se deve em parte a
uma má regulamentação das pescas.
Os seres vivos de profundidade são particularmente
vulneráveis aos impactos de métodos de pesca destrutivos,
em especial o arrasto e as redes de emalhar de fundo, que
ameaçam populações inteiras de peixes e que transformam
habitats outrora ricos em territórios subaquáticos estéreis e
praticamente fantasmas.
A UE possui uma das maiores frotas pesqueiras de
profundidade do mundo. No entanto, o atual Regulamento
da UE para as pescas de profundidade no Atlântico Nordeste
revela-se incapaz de manter a maioria das unidades
populacionais de peixes de profundidade dentro de limites
biológicos sustentáveis ou de proteger os ecossistemas frágeis
dos métodos de pesca de profundidade destrutivos.

A Comissão Europeia publicou uma proposta
(COM(2012)0371) de novo regulamento em julho de 2012. A
votação no Parlamento ocorreu em dezembro de 2013, mas
houve poucos desenvolvimentos concretos no Conselho
relativamente a uma posição conjunta, quanto mais no que
toca à negociação de um texto final com o Parlamento.
O novo regulamento deve acabar com a sobrepesca de
profundidade, regulamentando os níveis das capturas
principais e acessórias, minimizar os impactos nos
ecossistemas marinhos vulneráveis, como corais e montes
submarinos, exigir avaliações de impacto para todas as
pescarias de profundidade e erradicar a pesca mais destrutiva,
através da eliminação progressiva do arrasto e das redes de
emalhar de fundo abaixo dos 600 m de profundidade.
Estamos perante uma oportunidade rara de mudança. É
urgente que os Estados-Membros concluam rapidamente
as negociações de um novo regulamento, para assegurar
pescas sustentáveis e a proteção dos ecossistemas de
profundidade.
Veja outras mensagens de ecologistas, cientistas, políticos
e cidadãos de toda a Europa em
http://eu.savethehighseas.org

