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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0039/2013, apresentada por Carolin Janker, de nacionalidade alemã, 
sobre a importação de peixe vivo para a Europa

1. Síntese da petição

A peticionária considera que a importação de peixe vivo para a Europa deveria ser proibida, 
pois as unidades populacionais de peixes estão a ser ameaçadas pela sobrepesca e pelos danos 
nos recifes de coral. Segundo a peticionária, o peixe destinado à exportação é pescado através 
da utilização de gases tóxicos que são prejudiciais não apenas para o peixe, mas também para 
os pescadores. Além do mais, a peticionária salienta que grande parte dos peixes morre antes 
de chegar ao seu destino.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 11 de Setembro de 2013. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 28 de Fevereiro de 2014

A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção (CITES) é aplicada na UE por meio dos regulamentos relativos ao 
comércio de espécies selvagens, incluindo o Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho 
relativo à proteção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu 
comércio. Os anexos do Regulamento supramencionado (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:PT:NOT) abrangem várias 
espécies de peixe, incluindo uma série de espécies importadas do Sudeste Asiático para a UE, 
estando o seu comércio, por conseguinte, regulamentado.
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O comércio das espécies indicadas no Anexo A é geralmente proibido; o comércio das espécies 
incluídas no Anexo B, por sua vez, ainda que possível, está subordinado a condições rigorosas, 
nomeadamente a de o comércio internacional não prejudicar o estado de conservação destas 
espécies na natureza. Os peixes vivos importados para a UE devem ser preparados para o 
transporte, deslocados e tratados de forma a minimizar os riscos de ferimentos, doença ou maus 
tratos desses espécimes e em conformidade com a legislação europeia relativa à proteção dos 
animais durante o transporte. 

Neste sentido, a Comissão acompanha atentamente os fluxos comerciais e o estado biológico 
dessas espécies; em caso de dúvidas quanto à sustentabilidade do comércio internacional, são 
adotadas e formalizadas medidas de suspensão das atividades comerciais com base no 
"Regulamento Restrições" (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:PT:NOT), frequentemente 
atualizado pela Comissão. A importação de cabeça de corcunda (Cheilinus undulatus) da 
Indonésia para a UE está suspensa desde 2006.

Não obstante, a Comissão está consciente de que o tráfico de animais selvagens, incluindo o 
comércio ilegal de espécies de peixe, continua a ser um motivo de preocupação e, em fevereiro 
de 2014, publicou uma comunicação com vista a consultar os interessados acerca da eficiência 
da sua atual política contra o tráfico de animais selvagens e da forma como poderá continuar a 
ser melhorada. 

Conclusão

Neste contexto, a Comissão insta a peticionária a participar no exercício de consulta iniciado 
em fevereiro de 2014 e a partilhar qualquer informação adicional que tenha relativamente à 
importação de peixe vivo para a UE.


