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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

 I - Proposta da Comissão 

A Comissão deu início ao procedimento de "codificação" do Regulamento (CEE) n.° 3880/91
do Conselho, de 17 de Dezembro de 1991, relativo à apresentação de estatísticas sobre as 
capturas nominais efectuadas pelos Estados-Membros que pescam no Nordeste do Atlântico e 
apresentou ao legislador a respectiva proposta1. O novo regulamento deverá substituir os 
diversos actos nele incorporados (anexo VI da presente proposta de regulamento). 

Entretanto, a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras 
de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão2, foi alterada pela Decisão 
2006/512/CE do Conselho3 que introduziu o procedimento de regulamentação com controlo
(a seguir denominado “PRC”).

De acordo com a Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão4

sobre a Decisão 2006/512/CE, para este novo procedimento ser aplicável a actos já em vigor 
adoptados nos termos do procedimento estabelecido no artigo 251.° do Tratado, estes terão de 
ser adaptados de harmonia com os procedimentos aplicáveis para o efeito.

Convém, por conseguinte, transformar a "codificação" do Regulamento (CEE) n.º 3880/91 
numa "reformulação", incorporando as alterações necessárias à adaptação relativa ao novo 
procedimento de comitologia.

II - Contexto geral 

As condições da aplicação do PRC são definidas no novo artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CEE, na sua versão alterada: o acto normativo de base deve ser adoptado segundo o 
processo de co-decisão e deve habilitar a Comissão a adoptar "medidas de alcance geral que 
tenham por objecto alterar elementos não essenciais desse acto, nomeadamente suprimindo 
alguns desses elementos ou completando o acto mediante o aditamento de novos elementos 
não essenciais" (a seguir denominadas "medidas quase legislativas"). 

Na declaração conjunta de Julho de 2006, o PE, o Conselho e a Comissão chegaram a acordo 
sobre uma primeira lista de actos de base que era urgente adaptar ao PRC (alinhamento 
prioritário). 

Em 23 de Novembro de 2007, a Comissão adoptou uma comunicação relativa ao alinhamento 
geral ao PRC (COM(2007)0740 final), onde identifica 225 actos legislativos que devem 
também ser objecto de uma adaptação e que constam de três listas: a lista 1 ("lista geral") -
156 actos legislativos cuja adaptação será efectuada por regulamentos de alteração ditos 

                                               
1COM(2006)0497 final. 
2JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
3Decisão que entrou em vigor em 23.07.2006 (JO L 200 de 22.7.2006, p. 11). 
4 JO C 255 de 21.10.2006, p. 1.
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“omnibus”1; a lista 2 ("lista dos actos em codificação") - 23 actos legislativos cuja adaptação 
será efectuada, quer através de uma alteração legislativa, quer mediante a transformação da 
codificação em reformulação, em função do estado de avanço do processo de codificação; a 
lista 3 (“lista dos outros actos que devem ser adaptados”) - cuja adaptação se fará no quadro 
de uma alteração substancial do acto de base, que ultrapassará os aspectos da comitologia, ou 
se tornará inútil devido à sua revogação. 

III - Observações do relator 

A presente proposta legislativa da Comissão inscreve-se na lista 2 atrás mencionada e utiliza a 
técnica da reformulação2. 

Em 12 de Dezembro de 2007, a Conferência dos Presidentes decidiu atribuir à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos a competência em matéria de fundo para a adaptação dos actos legislativos 
em vigor ao novo procedimento de comitologia, ficando as diferentes comissões 
especializadas encarregadas de emitir parecer. 

Segundo o parecer emitido em 25 de Janeiro de 2008 pelo Grupo Consultivo dos Serviços 
Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão3, a presente proposta da 
Comissão não implica qualquer alteração de fundo para além das que foram identificadas
enquanto tal; por outro lado, segundo o mesmo parecer, no que diz respeito às disposições 
inalteradas dos actos anteriores que contêm estas alterações de fundo, a proposta da Comissão 
constitui efectivamente uma codificação pura e simples, sem qualquer alteração substancial.

O Grupo Consultivo assinala ainda no seu parecer diversas adaptações de natureza técnica 
necessárias para assegurar a conformidade da proposta com as regras da codificação. O relator 
de parecer também é de opinião que seria oportuno proceder a estas adaptações técnicas. A 
decisão sobre esta questão cabe, no entanto, à Comissão dos Assuntos Jurídicos. 

No tocante às alterações de fundo propostas (ver artigos 2.º e 5.º e os considerandos 1, 9 e 10), 
o relator de parecer considera que se limitam a propor um alinhamento integral e correcto com 
o novo PRC. 

O novo procedimento satisfaz pedidos já muito antigos do PE no sentido do reforço dos seus 
direitos de controlo da aplicação dos actos legislativos adoptados no quadro do processo de 
co-decisão. O PE poderá opor-se aos projectos de medidas "quase legislativas"4, nos prazos e 
condições fixados nos n.ºs 3 e 4 do novo artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CEE, na sua 
versão alterada, sempre que considere que “o projecto de medidas apresentado pela Comissão
excede as competências de execução previstas no acto de base, não é compatível com a 
finalidade ou o conteúdo do acto de base ou não observa os princípios da subsidiariedade ou 

                                               
1Ver documentos (COM(2007)0741, COM(2007)0824 e COM(2007)0822, frequentemente designados por 1.º, 
2.º e 3.º "omnibus". 
2A aprovação de um novo acto jurídico que integre, num texto único, as alterações de fundo introduzidas num 
acto anterior e, simultaneamente, as disposições deste último que permaneçam inalteradas. 
3Instituído pelo Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à 
técnica de reformulação dos actos jurídicos (JO C 77 de 28.03.2002, p. 1). 
4Em especial, no âmbito da adaptação da lista das espécies e das zonas estatísticas de pesca, bem como da 
descrição destas zonas de pesca e do grau autorizado de agregação dos dados. 
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da proporcionalidade”.

******

A Comissão das Pescas insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente quanto à 
matéria de fundo, a propor que a proposta da Comissão seja aprovada.
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