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SUGESTÕES 

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Reconhece a importância do plano de ação, mas realça o deficiente enquadramento das 

espécies aquáticas; 

2. Chama a atenção para o facto de um dos compromissos assumidos pela União ao abrigo 

da Convenção sobre a Diversidade Biológica consistir na proteção da biodiversidade 

marinha em geral nas águas da UE e no alto mar; salienta que o objetivo da proteção da 

biodiversidade marinha deve ser prosseguido através de uma variedade de meios, 

incluindo a luta contra a pesca INN, o controlo de todas as formas de tráfico no mar, o 

reforço da vertente externa da política comum das pescas e a luta contra a criminalidade 

em geral; 

3. Observa que o regulamento da UE para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada (pesca INN) produziu efeitos, mas insiste em que a sua 

aplicação deve ser mais consistente a fim de impedir a entrada de peixe ilegal no mercado 

europeu; sugere que os Estados-Membros da UE devem ser mais coerentes e eficazes no 

controlo da documentação das capturas (certificados de captura) e remessas (em especial 

dos países considerados de alto risco) para garantir que o peixe foi capturado legalmente; 

4. Recorda que as espécies de tartarugas marinhas Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata 

e Dermochelys coriacea estão sob a ameaça do tráfico ilegal e que, para além das capturas 

ilegais, continuam a ser capturadas de forma acessória em algumas atividades de pesca 

industriais; 

5. Recorda à Comissão que o tráfico ilegal de espécies aquáticas afeta igualmente o 

desenvolvimento económico das comunidades costeiras e a sustentabilidade do ambiente 

das nossas águas; 

6. Observa que o regulamento da UE para prevenir, impedir e eliminar a pesca INN só 

poderá ser eficaz a longo prazo se as informações relativas às importações de peixe e 

marisco poderem ser partilhadas entre os 28 Estados-Membros em tempo real, de modo a 

permitir o cruzamento de dados, verificações e, em última análise, uma abordagem 

coordenada no que respeita à identificação e ao bloqueio de remessas suspeitas; insta, por 

conseguinte, a Comissão a criar uma base de dados eletrónica de informações relativas aos 

produtos do mar importados, a fim de evitar potenciais abusos; 

7. Chama a atenção para os custos económicos, sociais e ambientais do tráfico ilegal de 

espécies marinhas, o que resulta na perda de biodiversidade marinha, põe em perigo os 

ecossistemas, reduz as fontes de rendimento para quem vive da pesca sustentável e 

constitui uma ameaça para a saúde; 

8. Recorda que as populações de esturjão diminuíram drasticamente devido à destruição dos 

habitats e à intensificação da exploração para satisfazer a procura de caviar; salienta que o 

comércio de caviar é regulamentado pela Convenção sobre o Comércio Internacional das 
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Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) e que a exploração 

de determinadas espécies é proibida; 

9. Recorda à Comissão que muitas espécies aquáticas estão também ameaçadas de extinção, 

o que afetará a sustentabilidade de muitos ecossistemas; 

10. Recorda que a apanha de corais, que é ilegal, como o Corallium rubrum no Mediterrâneo 

e no Atlântico, ou acidental, como a que está associada à pesca de arrasto pelo fundo e à 

pesca com palangre, constitui uma ameaça para os habitats e os serviços ecossistémicos 

que sustentam; 

11. Congratula-se com a importância dada às questões relacionadas com a fiscalização, mas 

insta a Comissão a ser mais precisa nas referências à pesca IUU e, em particular, à 

Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP); 

12. Apoia o reforço da aplicação dos acordos existentes, bem como a aplicação de nova 

legislação a nível nacional, especialmente nos países em desenvolvimento, a fim de dar 

cumprimento aos regulamentos CITES e INN mediante a ajuda ao desenvolvimento de 

programas, a criação de regulamentação, a organização de seminários e o apoio aos 

esforços no sentido de fazer cumprir a lei; 

13. Insta a Comissão a assegurar que o novo plano de ação inclua um mecanismo de 

cooperação entre a luta contra a pesca INN e as estratégias desenvolvidas com vista a 

combater o tráfico de espécies selvagens; 

14. Insta a Comissão a reconhecer e a dar a necessária relevância à pesca IUU efetuada em 

território europeu e nos países vizinhos (por exemplo, capturas de meixões, esturjões e a 

apanha de corais) e solicita um acompanhamento mais rigoroso das espécies marinhas 

vulneráveis e das espécies protegidas ao abrigo da CITES; 

15. Salienta a necessidade de a DG MARE e a DG TRADE da Comissão cooperarem 

eficazmente no sentido de garantir que os produtos da pesca INN não são importados para 

a União e que os acordos comerciais negociados não incluem espécies provenientes da 

pesca INN; 

16. Considera que é necessário assegurar que as medidas tomadas no âmbito do Plano de 

Ação contra o Tráfico de Animais Selvagens são coerentes com a legislação da UE em 

matéria de pesca INN; 

17. Salienta a importância da luta contra a exportação ilegal da Europa de meixões e de 

esturjão europeu utilizado no tráfico de caviar; 

18. Sugere o reforço dos dispositivos para o controlo do tráfico de organismos, em especial do 

tráfico de espécies destinadas a aquários e das vendas através da internet (por exemplo, a 

aquariofilia); 

19. Salienta a importância dos controlos, da formação e das campanhas de sensibilização 

pública para a execução do Plano de Ação contra o Tráfico de Animais Selvagens no setor 

das pescas; 
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20. Reitera a importância de manter o estudo científico e a adaptação tecnológica no domínio 

das artes de pesca para evitar as capturas acessórias (“bycatch”) e o aumento da pressão 

sobre as populações de organismos alvo de tráfico; 

21. Sugere a revisão das autorizações de importação de organismos ou partes de organismos 

alvo de medidas de conservação (ao abrigo do Regulamento n.º 1185/2003 alterado pelo 

Regulamento n.º 605/2013); 

22. Exorta a Comissão a utilizar a experiência adquirida na luta contra a pesca INN, a fim de 

melhorar os métodos de luta contra o tráfico de espécies selvagens; 

23. Realça a importância de manter a rastreabilidade dos produtos de pesca e de garantir que 

são devidamente rotulados; sublinha que a pesca ilegal e não declarada constitui uma 

ameaça para a exploração sustentável dos recursos aquáticos vivos e compromete os 

esforços efetuados tendo em vista uma melhor gestão dos oceanos e a proteção da 

biodiversidade marinha; 

24. Observa que as técnicas de identificação com base no ADN podem constituir um valioso 

apoio para o acompanhamento, mas também para a realização de investigações específicas 

para efeitos de ação judicial; considera os instrumentos baseados no ADN ideais para 

identificar a origem do pescado e dos produtos da pesca, dado que o ADN se encontra em 

todas as células e pode ser extraído até do peixe frito; 

25. Sugere que o sistema de emissão de cartões amarelos e vermelhos para países terceiros 

que não cooperam na luta contra a pesca INN possa também ser utilizado como um 

mecanismo para combater o tráfico de espécies selvagens; 

26. Chama a atenção para o facto de os pescadores de enguia legais serem unânimes em 

solicitar a criação de um rótulo da UE, a fim de garantir a rastreabilidade e assegurar que 

o mercado das enguias é justo; 

27. Salienta a importância de assegurar dados de boa qualidade no setor das pescas e um 

intercâmbio de dados eficaz entre as agências de aplicação da lei responsáveis nos 

Estados-Membros; 

28. Apela ao reforço da supervisão e do enquadramento regulamentar da pesca recreativa, a 

qual não está devidamente regulamentada a nível nacional e pode dar origem à venda de 

produtos no mercado negro; 

29. Sublinha a importância da rastreabilidade para determinar a origem e as rotas do tráfico de 

espécies selvagens na UE, a fim de melhor o combater; 

30. Sugere o incremento da vigilância e proteção dos ecossistemas marinhos vulneráveis 

(EMV), das áreas marinhas ecológica ou biologicamente significativas (EBSA) e da Rede 

Natura 2000, com base numa consulta permanente de todas as partes interessadas, na 

medida em que concorrem para a conservação de espécies sob pressão do tráfico ilegal; 

31. Considera que é essencial intensificar as ações contra a depredação generalizada dos rios 

por criminosos, responsáveis pelo contrabando de grandes quantidades de peixe para 

venda nos mercados europeus sem ter em conta as espécies capturadas ou o impacto 
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ambiental da perturbação causada na vida selvagem; insta a Comissão e os Estados-

Membros a cooperar no reforço dos controlos nas fronteiras, a fim de poderem intercetar 

as exportações de peixe destinado à venda no mercado negro, o que representa uma séria 

ameaça, em particular para a saúde dos consumidores; 

32. Propõe o fomento do uso de ferramentas que garantam a sustentabilidade da exploração de 

recursos naturais sensíveis; 

33. Sugere que os Estados-Membros invistam os lucros provenientes das multas aplicadas ao 

tráfico na proteção e conservação da flora e da fauna selvagens; 

34. Reitera que a pesca ilegal está a destruir os ecossistemas marinhos e a biodiversidade, 

causando um impacto direto em termos de escassez dos recursos haliêuticos e 

prejudicando as regiões costeiras e insulares; 

35. Salienta que, segundo as estimativas, a pesca ilegal representa 19 % do valor declarado 

das capturas; 

36. Apoia formas alternativas de produção sustentável para reduzir a pressão sobre os 

organismos selvagens (por exemplo, a aquacultura); 

37. Sublinha o papel fundamental que as comunidades costeiras podem desempenhar ao 

contribuírem para a luta contra o comércio ilegal de espécies selvagens e apoia o seu papel 

na conservação das espécies selvagens e das atividades mais respeitadoras do ambiente; 

38. É de opinião que um dos instrumentos mais eficazes para combater o comércio ilegal e 

insustentável de espécies selvagens é a influência sobre o consumidor para o incitar a 

fazer escolhas informadas ao adquirir produtos da fauna selvagem; incentiva a produção e 

a aquisição de produtos certificados da fauna marinha sustentável; 

39. Considera essenciais as ações de sensibilização e de literacia ambientais para a proteção 

da biodiversidade marinha e está convicto de que os sistemas de educação e os meios de 

comunicação social têm um papel fundamental a desempenhar; 

40. Recorda que a sensibilização dos cidadãos para o impacto do tráfico de espécies selvagens 

e a importância da rastreabilidade dos produtos é essencial na luta contra as atividades 

ilegais ao reduzir o seu mercado; 

41. Preconiza a criação de um reconhecimento europeu para os interessados que se envolvam 

particularmente no combate ao tráfico ilegal; sugere que tal pode assumir a forma de um 

prémio atribuído às pessoas particularmente envolvidas na luta contra o tráfico de espécies 

selvagens por terra, em zonas de montanha ou em lagos, rios e mares, arriscando por 

vezes as suas próprias vidas; 

42. Considera que um dos princípios fundamentais da ação externa da União é o 

«multilateralismo efetivo», que constitui, segundo a Comissão, a forma mais participativa, 

não discriminatória e abrangente de construir a governação internacional, com vista, 

sobretudo, a combater o tráfico de espécies selvagens; salienta, por conseguinte, a 

necessidade de a União desempenhar um papel de maior destaque nos organismos 

internacionais; 
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43. Propõe que as sanções aplicáveis ao tráfico de espécies selvagens, especialmente em 

zonas com ecossistemas marinhos vulneráveis ou abrangidas pela rede Natura 2000, sejam 

suficientemente severas para dissuadir os potenciais infratores; 

44. Sugere que o plano de ação identifique os recursos financeiros e preveja metas 

quantificadas que permitam a verificação da implementação ao longo do tempo. 
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