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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão

A prática nociva de remover as barbatanas de tubarões a bordo dos navios e, em seguida, 
devolver a parte restante do corpo ao mar é oficialmente proibida na UE desde 2003, pelo 
Regulamento (CE) n.º 1185/2003.

Este regulamento prevê, no entanto, a possibilidade de recorrer a derrogações para a obtenção 
de "autorizações especiais", exceções que se tornaram regra, em especial, para dois Estados-
Membros: Espanha e Portugal.

O complicado sistema previsto para autorizar a remoção das barbatanas a bordo dentro do 
limite do rácio de 5% do peso das barbatanas e das carcaças tornou, de facto, impossível a 
realização de controlos eficazes. É difícil verificar a conformidade com este rácio (o peso da 
carcaça varia em função de a mesma estar ou não eviscerada), especialmente no caso dos 
desembarques de barbatanas e carcaças efetuados em portos diferentes.

Tal como defendido unanimemente pelo mundo científico, para pôr termo à remoção das 
barbatanas a bordo, é necessário introduzir o desembarque obrigatório das barbatanas 
naturalmente unidas ao corpo.

Após esta constatação, e em conformidade com as obrigações assumidas a nível da FAO, a 
Comissão apresentou em 2009 a Comunicação relativa a um plano de ação da Comunidade 
Europeia para a conservação e gestão do tubarão, da qual decorre a presente proposta que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1185/2003 eliminando todas as exceções atualmente previstas.

Um mercado de espécies vulneráveis

Os peixes que pertencem ao taxon Elasmobranchii, que inclui os tubarões e as raias, possuem 
características biológicas específicas que os tornam particularmente vulneráveis à pesca não 
regulamentada e intensiva. O seu baixo potencial de reprodução e a sua reduzida capacidade 
de aumento e restabelecimento das populações devem-se, com efeito, ao facto de atingirem 
muito tarde a maturidade sexual: por exemplo, o tubarão-anequim macho só a atinge aos 7/9 
anos e a fêmea aos 19/21; além disso, esta espécie reproduz-se apenas de 3 em 3 anos e com 
um período de gestação de 15/18 meses, o que comporta o nascimento de um número 
reduzido de crias.

As espécies mais pescadas são a tintureira (Prionace glauca), também conhecida como 
tubarão-azul, e o tubarão-anequim  (Isurus oxirinchus), que representam, respetivamente, 
80%  e 10% da pesca europeia. A UICN considera o tubarão-anequim uma espécie vulnerável 
e a tintureira uma espécie quase ameaçada no mundo e "vulnerável" no Mediterrâneo.

Face ao declínio das unidades populacionais destas espécies, os Estados Unidos, 8 países da 
América Central, Taiwan, a Alemanha e o Reino Unido já decidiram proibir a remoção das 
barbatanas a bordo dos navios.

A Europa ocupa o segundo lugar a nível mundial no número de capturas de tubarões: de 
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acordo com os dados da FAO (FISHSTAT), os Estados-Membros declararam em 2009 ter 
desembarcado cerca de 111 916 toneladas de tubarões e raias, o equivalente a 16% dos 
desembarques mundiais.

A União Europeia é um dos maiores exportadores de barbatanas de tubarão para os mercados 
de Hong Kong e da China, e este comércio é um dos mais rentáveis do setor da pesca: as 
barbatanas são, com efeito, o ingrediente básico da famosa "sopa de barbatanas de tubarão".

Posição do relator de parecer

O relator apoia veementemente a proposta da Comissão: o método das barbatanas 
naturalmente unidas ao corpo é o único suscetível de limitar a remoção das barbatanas e 
garantir um controlo simples, eficaz e não oneroso para os Estados-Membros do cumprimento 
do presente regulamento.  As alterações apresentadas visam, portanto, clarificar e reforçar o 
texto.

Em particular, consideramos importante clarificar a extensão das inspeções de forma a cobrir 
todo o âmbito de aplicação do regulamento, que não se limita aos navios que arvoram 
pavilhão dos Estados-Membros, mas se aplica a todos os navios nas águas marítimas da UE.  
É, por exemplo, muito frequente palangreiros japoneses desembarcarem barbatanas de 
tubarão no porto de Vigo, na Galiza.

Dada a grande escassez de dados científicos sobre estas espécies, os Estados-Membros devem 
apresentar nos seus relatórios anuais à Comissão informações mais detalhadas sobre os 
desembarques de tubarões, incluindo a identificação das espécies capturadas, o número de 
exemplares, o peso total por espécie e as zonas de pesca, com vista à criação de bases de 
dados cientificamente sólidas e necessárias para a implementação de medidas de aplicação do 
Plano de Ação da União para a conservação e gestão sustentável dos tubarões.

Seria ainda conveniente monitorizar de forma mais aprofundada a qualidade dos controlos, a 
fim de fornecer à Comissão informações mais precisas e completas sobre as inspeções e as 
sanções aplicadas nos vários Estados-Membros.

Também consideramos necessário tornar explícita no articulado do Regulamento a obrigação 
de todos os navios desembarcarem os tubarões com barbatanas naturalmente unidas ao corpo, 
sendo que atualmente essa obrigação apenas está implícita no texto.

Por último, cumpre recordar o forte apoio político dado pela maioria dos deputados ao 
Parlamento Europeu à declaração escrita de 16 de dezembro de 2010, na qual se solicitava à 
Comissão que proibisse a remoção das barbatanas dos tubarões. Com a presente proposta, o 
executivo da UE deu um seguimento concreto ao nosso pedido; cabe agora ao Parlamento 
demonstrar-lhe o seu firme apoio.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

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

Or. it

(Cf. texto dos pontos 1 e 2 do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.° 1185/2003.)

Justificação
A União Europeia ocupa o segundo lugar a nível mundial no que diz respeito à captura de 
tubarões, tendo reclamado 16% das capturas de tubarões e raias em todo o mundo em 2009 
(FAO Fishstat). A maior parte destas capturas é efetuada por frotas de palangreiros-
congeladores espanhóis e portugueses que pescam nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.

Alteração 2

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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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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.

Or. it

Justificação

A referência à "gestão" já está presente em 9 das 20 versões linguísticas da proposta e é 
necessário que todas as versões sejam harmonizadas de forma a conterem uma referência 
não só à conservação, mas também à gestão. A alteração destina-se, por conseguinte, a 
inserir essa referência nas restantes 11 línguas (espanhol, alemão, estónio, grego, inglês, 
italiano, letão, húngaro, maltês, eslovaco e esloveno).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 1999, a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) adotou o plano de ação 
internacional para a conservação e gestão 
do tubarão, que constituiu a base da 
Comunicação da Comissão relativa a um 
plano de ação da Comunidade Europeia 
para a conservação e gestão do tubarão, de 
2009, na qual a União se comprometeu a 
adotar todas as medidas necessárias para a 
conservação dos tubarões e a minimizar os 
resíduos e as devoluções das capturas de 
tubarões. O Conselho aprovou a 
abordagem geral e os objetivos específicos 

(4) Em 1999, a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) adotou o plano de ação 
internacional para a conservação e gestão 
do tubarão, que constituiu a base da 
Comunicação da Comissão relativa a um 
plano de ação da Comunidade Europeia 
para a conservação e gestão do tubarão, de 
5 de fevereiro de 2009, na qual a União se 
comprometeu a adotar todas as medidas 
necessárias para a conservação dos 
tubarões e a minimizar os resíduos e as 
devoluções das capturas de tubarões. O 
Conselho aprovou a abordagem geral e os 
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da União enunciados na referida 
comunicação.

objetivos específicos da União enunciados 
na referida comunicação e incentivou a 
Comissão a prestar especial atenção à 
questão da remoção das barbatanas e a 
apresentar o mais rapidamente possível 
alterações ao Regulamento (CE) n.º 
1185/2003, em particular no que diz 
respeito às derrogações e condições 
associadas nele previstas.

Or. it

Justificação

As conclusões do Conselho fazem uma referência explícita ao Regulamento n.º 1185/2003 e à 
necessidade de modificar as derrogações à proibição da remoção das barbatanas nele 
previstas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A declaração do Parlamento 
Europeu de 16 de dezembro de 2010 sobre 
o apoio ao reforço da proibição da 
remoção das barbatanas de tubarões pela 
União Europeia1 critica as derrogações 
previstas no Regulamento (CE) n.º 
1185/2003 e convida a Comissão a 
considerar na alteração desse 
regulamento o método das "barbatanas 
naturalmente unidas ao corpo."
–––––––––––––
1 P7_TA(2010) 0497.

Or. it

Justificação

Na sua declaração escrita aprovada em 16 de dezembro de 2010, o Parlamento convidou a 
Comissão a apresentar uma proposta com vista à proibição da remoção das barbatanas de 
tubarões a bordo dos navios, o mais tardar até ao segundo aniversário do Plano de Ação da 
Comunidade relativo aos tubarões (fevereiro de 2011).
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(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 
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,

(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 
impacto conclui que o regulamento deve 
ser alterado de modo a estabelecer que 
todos os tubarões sejam desembarcados 
com as barbatanas naturalmente 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. it

Justificação

É necessário precisar de forma clara e inequívoca que todos os tubarões capturados devem 
ser desembarcados com as barbatanas naturalmente unidas ao corpo para evitar o recurso a 
práticas desleais, como a que consiste em colocar as barbatanas em sacos especiais e, 
posteriormente, uni-las à carcaça.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 1185/2003
Artigo 3 – n.°s 1-A e 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 3.º, é aditado o seguinte n.º 
1-A após o n.º 1:

2) No artigo 3.º, são aditados os seguintes 
números após o n.º 1:

«1-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, e «1-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, e 
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a fim de facilitar a armazenagem a bordo, 
as barbatanas de tubarões podem ser 
parcialmente cortadas e dobradas contra a 
carcaça.»

a fim de facilitar a armazenagem a bordo, 
as barbatanas de tubarões podem ser 
parcialmente cortadas e dobradas contra a 
carcaça.

1-B. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
todos os tubarões capturados devem ser 
desembarcados com as barbatanas 
naturalmente unidas ao corpo.»

Or. it

Justificação

É necessário precisar de forma clara e inequívoca que todos os tubarões capturados devem 
ser desembarcados com as barbatanas naturalmente unidas ao corpo. Esta disposição não é 
mencionada em nenhum outro lugar do articulado.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 1185/2003
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória Alteração

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os navios de pesca que 
arvoram pavilhão de um Estado-Membro 
capturem, mantenham a bordo, 
transbordem ou desembarquem tubarões, o 
Estado-Membro de pavilhão deve
transmitir à Comissão, o mais tardar até 1 
de maio, um relatório anual integral sobre a 
aplicação do presente regulamento durante 
o ano precedente. O relatório deve 
descrever o controlo do cumprimento do 
regulamento pelos navios, bem como as 
medidas de execução tomadas pelos 
Estados-Membros em caso de 
incumprimento. Devem ser fornecidas, 
nomeadamente, as seguintes informações:

1. Os Estados-Membros cujos navios de 
pesca capturem, mantenham a bordo, 
transbordem ou desembarquem tubarões, e 
os Estados-Membros em que navios que 
arvorem pavilhão de um país terceiro 
transbordem ou desembarquem tubarões 
devem transmitir à Comissão, o mais tardar 
até 1 de maio, um relatório anual integral 
sobre a aplicação do presente regulamento 
durante o ano precedente. O relatório deve 
descrever o controlo do cumprimento do 
regulamento pelos navios, bem como as 
medidas de execução tomadas pelos 
Estados-Membros em caso de 
incumprimento. Devem ser fornecidas, 
nomeadamente, as seguintes informações, 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009 do Conselho, de 20 de 
novembro de 2009, que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de 
assegurar o cumprimento das regras da 
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Política Comum das Pescas1 e com o 
Regulamento de Execução (UE) n.º 
404/2011 da Comissão, de 8 de abril de 
2011, que estabelece as regras de 
execução do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009 do Conselho que institui um 
regime comunitário de controlo a fim de 
assegurar o cumprimento das regras da 
Política Comum das Pescas2:
1 JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
2 JO L 112 de 30.4.2011, p. 1.

Or. it

Justificação

O artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 1185/2003 determina o âmbito de aplicação: é 
aplicável não só aos navios que arvorem pavilhão de Estados-Membros, mas também a todos 
os navios em águas marítimas sob sua jurisdição. Além disso, alguns Estados-Membros cujos 
navios não capturam, não mantêm a bordo, não transbordam nem desembarcam tubarões 
possuem portos em que os navios de países terceiros têm a possibilidade de desembarcar 
tubarões. Por último, os dois regulamentos referidos introduzem regras específicas para o 
controlo da pesca e requisitos pormenorizados sobre inspeções e sanções.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 1185/2003
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Número de desembarques de tubarões; – Número de desembarques de tubarões e, 
por cada desembarque, número de 
exemplares por espécie e por zona de 
pesca e peso total por espécie;

Or. it

Justificação

Segundo a análise da Comissão, o Regulamento (CE) n.º 1185/2003 não permite a recolha de 
dados, como a identificação das espécies e das populações, que constituem a base dos 
pareceres científicos para a aplicação de medidas de gestão e conservação. Por conseguinte, 
é necessário que os Estados-Membros registem quais são as espécies de tubarões 
desembarcadas, as zonas de pesca, a quantidade de exemplares e o peso total por cada 



PA\890948PT.doc 11/11 PE480.798v01-01

PT

espécie, e que incluam essas informações no relatório anual.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 1185/2003
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Número de inspeções efetuadas; – Número, data e local das inspeções 
efetuadas;

Or. it

Justificação

Para se obter uma panorâmica abrangente da correta aplicação do presente regulamento 
pelos Estados-Membros, é importante dispor de dados precisos relativos aos controlos 
efetuados pelas autoridades competentes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 1185/2003
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Número e natureza dos casos de 
incumprimento detetados, incluindo a 
identificação completa do(s) navio(s) em 
causa.

– Número e natureza dos casos de 
incumprimento detetados, incluindo a 
identificação completa do(s) navio(s) em 
causa e sanções aplicadas a cada caso de 
incumprimento.

Or. it

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1224/2009, que institui um regime comunitário de controlo a fim de 
assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas, prevê que sejam 
tomadas sistematicamente medidas adequadas (incluindo, de acordo com a legislação 
nacional, a abertura de processos administrativos ou judiciais) contra as pessoas singulares 
ou coletivas suspeitas de terem cometido uma violação das regras da Política Comum das 
Pescas.


