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Alteração 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os peixes que pertencem ao taxon 
Elasmobranchii, incluindo os tubarões e as 
raias, são, de modo geral, muito 
vulneráveis à sobreexploração, devido às 
características do seu ciclo de vida, 
crescimento lento, maturidade tardia e 
número reduzido de juvenis. Nos últimos 
anos, algumas populações de tubarões 
foram fortemente visadas e gravemente 
ameaçadas em resultado de um aumento 
drástico da procura de produtos de tubarão, 
em particular de barbatanas.

(2) Os peixes que pertencem ao taxon 
Elasmobranchii, incluindo os tubarões e as 
raias, são, de modo geral, muito 
vulneráveis à sobreexploração, devido às 
características do seu ciclo de vida,  
crescimento lento, maturidade tardia e 
número reduzido de juvenis. As capturas 
não sustentáveis de tubarões põem em 
perigo o equilíbrio dos ecossistemas 
marinhos e, nos últimos anos, algumas 
populações de tubarões foram fortemente 
visadas e gravemente ameaçadas em 
resultado de um aumento drástico da 
procura de produtos de tubarão, em 
particular de barbatanas. A crescente 
procura e o preço elevado das 
preparações à base de barbatana de 
tubarão originaram também uma 
intensificação pesca ilegal.

Or. ro

Alteração 12
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os peixes que pertencem ao táxon 
Elasmobranchii, incluindo os tubarões e as 
raias, são, de modo geral, muito 
vulneráveis à sobre-exploração, devido às 
características do seu ciclo de vida de 
crescimento lento, maturidade tardia e 

(2) Os peixes que pertencem ao táxon 
Elasmobranchii, incluindo os tubarões e as 
raias, são, de modo geral, muito 
vulneráveis à sobre-exploração, devido às 
características do seu ciclo de vida de 
crescimento lento, maturidade tardia e 
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número reduzido de juvenis. Nos últimos 
anos, algumas populações de tubarões 
foram fortemente visadas e gravemente 
ameaçadas em resultado de um aumento 
drástico da procura de produtos de tubarão, 
em particular de barbatanas.

número reduzido de juvenis. Nos últimos 
anos, algumas populações de tubarões 
foram fortemente visadas por navios que 
arvoram pavilhão de um Estado-Membro 
ou de países terceiros nas águas sob a 
soberania ou jurisdição dos 
Estados-Membros ou noutras águas 
territoriais, e gravemente ameaçadas em 
resultado de um aumento drástico da 
procura de produtos de tubarão, em 
particular de barbatanas.

Or. en

Alteração 13
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As barbatanas de tubarão não são 
um ingrediente tradicional da 
alimentação europeia, mas os tubarões 
constituem um elemento necessário do 
ecossistema marinho da UE. 
Consequentemente, deve ser dada 
prioridade à sua gestão e conservação, 
bem como, de um modo geral, à promoção 
de um setor da pesca gerido de forma 
sustentável em benefício do ambiente e 
das pessoas que nele trabalham.

Or. en

Alteração 14
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (CE) n.º 1185/2003 
possibilita que os Estados-Membros 
emitam autorizações de pesca especiais que 
permitem a transformação a bordo, 
mediante a qual as barbatanas podem ser 
removidas dos corpos. A fim de assegurar 
a correspondência entre o peso das 
barbatanas e dos corpos, foi fixada uma 
relação entre o peso das barbatanas e o das 
carcaças, mas, após as operações de 
transformação, as barbatanas e os corpos 
podem ser desembarcados em portos 
diferentes. Nestes casos, a utilização do 
rácio é ineficaz e deixa espaço para a 
remoção das barbatanas dos tubarões. 
Nestas circunstâncias, a recolha de dados 
como, por exemplo, a identificação da 
espécie ou a estrutura da população, que 
subjaz aos pareceres científicos para o 
estabelecimento de medidas de gestão e 
conservação da pesca, é entravada.

(3) O Regulamento (CE) n.º 1185/2003 
possibilita que os Estados-Membros 
emitam autorizações de pesca especiais que 
permitem a transformação a bordo, 
mediante a qual as barbatanas podem ser 
removidas dos corpos. A fim de assegurar 
a correspondência entre o peso das 
barbatanas e dos corpos, foi fixada uma 
relação entre o peso das barbatanas e o das 
carcaças. Contudo, o rácio é teórico, pois 
baseia-se na relação de peso de peso das 
barbatanas de tubarão com o peso total 
dos tubarões, embora estes sejam 
habitualmente desembarcados 'limpos' 
(i.e., sem vísceras nem cabeça). Por 
conseguinte, as barbatanas de tubarão e 
as carcaças não podem ser comparadas 
diretamente com o rácio, devendo o 
controlo basear-se em fatores de
conversão específicos da espécie, o que 
complica a aplicação. O rácio é também 
mais elevado do que a média do peso 
barbatana/carcaça para certas espécies (p. 
ex., tubarão-anequim, Isurus 
oxyrinchus). Além disso, após as 
operações de transformação, as barbatanas 
e os corpos podem ser desembarcados em 
portos diferentes. Por estas razões, a 
utilização do rácio é ineficaz e deixa 
espaço para a remoção das barbatanas dos 
tubarões. Nestas circunstâncias, a recolha 
de dados como, por exemplo, a 
identificação da espécie ou a estrutura da 
população, que subjaz aos pareceres 
científicos para o estabelecimento de uma 
gestão e de medidas de conservação da 
pesca, é entravada.

Or. en

Alteração 15
Daciana Octavia Sârbu
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (CE) n.º 1185/2003 
possibilita que os Estados-Membros 
emitam autorizações de pesca especiais que 
permitem a transformação a bordo, 
mediante a qual as barbatanas podem ser 
removidas dos corpos. A fim de assegurar 
a correspondência entre o peso das 
barbatanas e dos corpos, foi fixada uma 
relação entre o peso das barbatanas e o das 
carcaças, mas, após as operações de 
transformação, as barbatanas e os corpos 
podem ser desembarcados em portos 
diferentes. Nestes casos, a utilização do 
rácio é ineficaz e deixa espaço para a 
remoção das barbatanas dos tubarões. 
Nestas circunstâncias, a recolha de dados 
como, por exemplo, a identificação da 
espécie ou a estrutura da população, que 
subjaz aos pareceres científicos para o 
estabelecimento de medidas de gestão e 
conservação da pesca, é entravada.

(3) O Regulamento (CE) n.º 1185/2003 
possibilita que os Estados-Membros 
emitam autorizações de pesca especiais que 
permitem a transformação a bordo, 
mediante a qual as barbatanas podem ser 
removidas dos corpos. A fim de assegurar 
a correspondência entre o peso das 
barbatanas e dos corpos, foi fixada uma 
relação entre o peso das barbatanas e o das 
carcaças, mas, após as operações de 
transformação, as barbatanas e os corpos 
podem ser desembarcados em portos 
diferentes. Nestes casos, a utilização do 
rácio é ineficaz e deixa espaço para a 
remoção das barbatanas dos tubarões. 
Nestas circunstâncias, a recolha de dados 
como, por exemplo, a identificação da 
espécie ou a estrutura da população, que 
subjaz aos pareceres científicos para o 
estabelecimento de medidas de gestão e 
conservação da pesca, bem como a 
aplicação do Regulamento e as sanções 
por incumprimento, são entravadas.

Or. en

Alteração 16
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros da UE têm 
uma grande preocupação com as questões 
ambientais e a União Europeia aspira a 
ser um dos líderes em matéria de 
conservação dos ecossistemas; contudo, a 
atual legislação da UE no que respeita à 
espécie pertencente ao taxon 
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Elasmobranchii não é tão forte como 
noutros países e não é suficiente para 
garantir a gestão sustentável e a 
conservação dessas espécies, devido ao 
elevado rácio barbatana-carcaça, à 
inexistência de quotas para muitas 
espécies e às derrogações existentes.

Or. en

Alteração 17
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As organizações regionais de gestão 
das pescas abordam cada vez mais a 
questão da remoção das barbatanas dos 
tubarões e os respetivos organismos 
científicos defendem claramente que os 
tubarões sejam desembarcados com as 
barbatanas unidas ao corpo.

(6) As organizações regionais de gestão 
das pescas abordam cada vez mais a 
questão da remoção das barbatanas dos 
tubarões e os respetivos organismos 
científicos defendem claramente que os 
tubarões sejam desembarcados com as 
barbatanas unidas ao corpo, observando 
que esta é a melhor forma de prevenir a 
remoção das barbatanas, e que facilitará 
a recolha de dados necessários para a 
avaliação dos recursos.

Or. en

Alteração 18
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração 1

(7) Em 2010-2011, no quadro da avaliação 
de impacto obrigatória, a Comissão 
Europeia realizou uma consulta pública a 
fim de recolher informações sobre a forma 
mais adequada de alterar o Regulamento 
(CE) n.º 1185/2003. A avaliação de 

(7) Em 2010-2011, no quadro da avaliação 
de impacto obrigatória, a Comissão 
Europeia realizou uma consulta pública a 
fim de recolher informações sobre a forma
mais adequada de alterar o Regulamento 
(CE) n.º 1185/2003. Os resultados da 
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impacto conclui que o regulamento deve 
ser alterado de modo a estabelecer que 
todos os tubarões sejam desembarcados 
com as barbatanas unidas ao corpo. É 
necessário e adequado, para fins da 
consecução do objetivo fundamental de 
conservação das unidades populacionais de 
tubarões, e tendo em conta os resultados da 
consulta pública, alterar o Regulamento 
(CE) n.º 1185/2003 em conformidade,

consulta mostram que a abordagem 
«barbatanas unidas ao corpo» é a opção 
preferida. A avaliação de impacto conclui 
que o regulamento deve ser alterado de 
modo a estabelecer que todos os tubarões 
sejam desembarcados com as barbatanas 
unidas ao corpo. É necessário e adequado, 
para fins da consecução do objetivo 
fundamental de conservação das unidades 
populacionais de tubarões, e tendo em 
conta os resultados da consulta pública, 
alterar o Regulamento (CE) n.º 1185/2003 
em conformidade,

Or. fr


