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Pesca industrial e produção de farinhas e óleos de peixe  
Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre a pesca industrial e a 
produção de farinhas e óleos de peixe  (2004/2262(INI))
O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proibição de utilizar farinha de peixe na alimentação de ruminantes 
imposta pela Comissão em 2001, medida de precaução introduzida pela Decisão 
2000/766/CE do Conselho, de 4 de Dezembro de 2000, relativa a determinadas medidas de 
protecção relativas às encefalopatias espongiformes transmissíveis e à utilização de 
proteínas animais na alimentação animal1, posteriormente consolidada no Regulamento 
(CE) n.º 1234/2003 da Comissão, de 10 de Julho de 20032, que altera os anexos I, IV e XI 
do Regulamento (CE) nº 999/2001, que estabelece as condições em que os Estados-
Membros poderiam autorizar a alimentação de não ruminantes com farinha de peixe 
(Anexo IV do Regulamento (CE) n.° 999/2001, alterado),

– Tendo em conta o documento de trabalho de 2004 da Direcção-Geral de Estudos do 
Parlamento Europeu consagrado à indústria das farinhas e óleos de peixe e ao seu papel na 
política comum das pescas,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Maio de 2001, que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação 
de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis3, com a redacção que lhe foi 
dada em especial pelo Regulamento (CE) n° 1923/2006, de 18 de Dezembro de 20064, e o 
Regulamento (CE) n° 1292/2005 da Comissão, de 5 de Agosto de 2005, que altera o 
Anexo IV do Regulamento (CE) n° 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre 
os alimentos para animais5, aprovado pela Comissão na sequência do desenvolvimento de 
um método validado (ver Directiva 2003/126/CE da Comissão, de 23 de Dezembro de 
2003, relativa ao método analítico para a determinação de constituintes de origem animal 
no quadro do controlo oficial dos alimentos para animais6), que permite a detecção das 
farinhas de carne e de ossos de mamíferos nos alimentos para animais, mesmo na presença 
de farinha de peixe no mesmo alimento, e que reconhece que a base da interdição da 
administração aos ruminantes de rações contendo farinhas de peixe deixou, por 
conseguinte, de ser válida e deve ser levantada, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 28 de Outubro de 2004 sobre o referido projecto de 
regulamento da Comissão7, em que convida a Comissão a retirar o seu projecto de 
regulamento, e tendo em conta que a alimentação de ruminantes com farinha de peixe não 
é coerente com o dever imposto à Comunidade de proteger a saúde dos seus cidadãos,
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– Tendo em conta os níveis máximos permitidos para as substâncias indesejáveis em 
alimentos para animais estabelecidos pela Directiva 2002/32/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 7 de Maio de 2002, relativa às substâncias indesejáveis nos alimentos para 
animais1, alterada em 2003 pela directiva 2003/57/CE da Comissão, de 17 de Junho de 
20032, para incluir as dioxinas, e alterada mais uma vez pela Directiva 2003/100/CE da 
Comissão, de 31 de Outubro de 20033,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada "Melhoramento do controlo da pesca industrial na União Europeia" (COM 
(2004)0167), que visa o estabelecimento de um controlo transparente e eficaz dos 
desembarques de produtos de pesca industrial na Comunidade,

_ Tendo em conta a sua posição de17 de Maio de 2006 sobre as regras para a prevenção, o 
controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis4,

– Tendo em conta as respostas apresentadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos às perguntas apresentadas pelo Parlamento Europeu em 26 de Outubro de 2005,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A6-0155/2005),

A. Considerando que, para a estabilidade da indústria da farinha e óleo de peixe, é necessário 
tratar de modo coerente as questões de ética, de sustentabilidade, de toxinas, de metais 
pesados e de poluentes por vezes suscitadas,  

B. Considerando que não há provas científicas de que a utilização de produtos da pesca na 
alimentação animal possa transmitir a BSE ou as encefalopatias espongiformes 
transmissíveis; considerando que controlos regulamentares rigorosos, juntamente com 
grandes investimentos feitos pela indústria, garantiram a segurança da cadeia alimentar no 
que diz respeito à contaminação por dioxinas e PCB semelhantes às dioxinas,

C. Considerando que, devido à melhoria dos métodos oficiais, não há nenhum risco de se 
confundir a farinha de carne e ossos provenientes de mamíferos com a farinha de peixe, 

D. Considerando que a farinha de peixe é rica em aminoácidos essenciais e que o óleo e a 
farinha de peixe são ricos em ácidos gordos, que são benéficos para a saúde e o bem-estar 
dos seres humanos e dos animais, 

E. Considerando que, embora existam diversas opiniões sobre os efeitos da pesca industrial e 
embora não se deva confiar demasiado numa única fonte de informação, os resultados de 
um estudo de 2004 do Conselho Internacional de Exploração do Mar (CIEM) sugerem que 
o impacto da pesca industrial nos ecossistemas marinhos é relativamente baixo em 
comparação com os efeitos das actividades de pesca selectivas das espécies para o 
consumo humano, 

F. Considerando, porém, que a investigação sobre o impacto da pesca industrial nos 
ecossistemas marinhos e no ambiente em geral deve prosseguir,

  
1 JO L 140 de 30.5.2002, p. 10. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
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3 JO L 285 de 1.11.2003, p. 33.
4 JO C 297 E de 7.12.2006, p. 219.
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G. Considerando que todos os países e regiões que fornecem farinha de peixe à UE aprovam e 
aplicam as directrizes técnicas da FAO para a pesca responsável, 

H. Considerando que o documento de trabalho publicado em 2004 pela Direcção-Geral de 
Estudos considerava que, nas águas da União Europeia, a maioria das espécies visadas, 
para as quais há dados disponíveis, se situam dentro de limites biológicos seguros,

I. Considerando que a indústria de farinhas e óleos de peixe tem importância mundial, 
empregando na Europa, segundo as estimativas, 2 222 pessoas directamente e 30 000 
indirectamente, e mais de 100 000 pessoas no Peru, o maior produtor e exportador mundial 
de farinha de peixe,

J. Considerando que as farinhas e óleos de peixe assumem uma importância crucial como 
recurso alimentar fundamental para os peixes criados no sector da aquicultura, sector 
florescente na UE,

1. Reconhece que a Comissão aplica actualmente o princípio de fixar os TAC e as quotas de 
acordo com certos critérios científicos e considera que a utilização de peixes após o 
desembarque é uma questão económica e não uma questão de conservação;

2. Congratula-se com a Comunicação da Comissão sobre o melhoramento do controlo da 
pesca industrial na União Europeia, acima citada;

3. Sublinha a importância de continuar a estudar o impacto da pesca industrial e o seu efeito 
sobre outros tipos de pesca e o ambiente marinho em geral, a fim de manter todas as 
actividades do sector da pesca a um nível sustentável e recompensar os pescadores que 
utilizam as técnicas mais respeitadoras do ambiente;

4. Solicita à Comissão que aumente a investigação científica sobre o badejo azul a fim de,
num futuro próximo, melhorar a informação e os métodos de gestão;

5. Sublinha o problema das devoluções de peixes da pesca no mar dado que, segundo as 
estimativas, estas devoluções se elevam na pesca europeia a cerca de um milhão de 
toneladas por ano;

6. Convida a Comissão a realizar estudos e/ou projectos-piloto para averiguar qual a actual 
situação em matéria de devoluções ao mar e quais as possibilidades da utilização do peixe 
devolvido pelo sector da pesca industrial de modo que, em circunstância alguma, se chegue 
a uma situação de exploração excessiva dos recursos;

7. Sugere que a utilização das devoluções pela indústria de farinha e óleo de peixe seja 
examinada pela Comissão, em estreita colaboração com a Comissão das Pescas do 
Parlamento Europeu, dada a rápida expansão do sector da aquicultura da UE;

8. Sublinha os controlos que existem na UE para limitar a presença de substâncias 
indesejáveis e de contaminantes nos alimentos para animais, garantindo assim que os 
níveis da farinha e do óleo de peixe permaneçam dentro dos limites fixados, e congratula-
se com o investimento de 25 milhões de euros feito pela indústria de farinha e óleo de 
peixe na Dinamarca e no Reino Unido, que se destina a eliminar as dioxinas e os PCB 
semelhantes às dioxinas e a garantir a criação de um produto seguro e saudável; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a controlarem de perto a aplicação dos controlos em 
vigor;
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9. Regista com satisfação que este investimento da indústria foi feito voluntariamente, apesar 
de não ter sido adoptado o princípio do "poluidor-pagador" defendido pela União 
Europeia;

10. Sublinha a necessidade de a indústria aplicar sempre o princípio ALARA (tão baixos 
quanto razoavelmente possível) relativamente ao teor de dioxinas e de PCB semelhantes às 
dioxinas;

11. Requer a realização de estudos científicos para determinar valores-limite aceitáveis para as 
dioxinas na farinha de peixe destinada à alimentação de suínos e de aves de capoeira;

12. Sublinha que não há provas científicas para apoiar a proibição total da farinha de peixe por 
se considerar que pode transmitir BSE ou outras encefalopatias espongiformes 
transmissíveis; 

13. Nota que o Regulamento (CE) n° 1923/2006 proíbe que os ruminantes sejam alimentados 
com proteínas animais, embora autorize a Comissão a conceder derrogações no que 
respeita à alimentação de jovens ruminantes com farinha de peixe, desde que essas 
derrogações se fundamentem numa avaliação científica das necessidades dietéticas de 
jovens ruminantes e venham no seguimento de uma avaliação dos aspectos relativos ao 
controlo;

14. Recorda a sua posição de 17 de Maio de 2006 acima citada, que estabelecia, em relação 
com o artigo 7º da proposta de regulamento, uma excepção que permitia, em determinadas 
circunstâncias, a alimentação de animais jovens de espécies ruminantes com proteínas 
provenientes de peixe;

15. Convida a Comissão e Conselho a levantarem a proibição da utilização de farinha e óleo de 
peixe na alimentação dos ruminantes;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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