
PR\720371PT.doc PE405.790v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2007/0264(COD)

5.5.2008

***I
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à comunicação de estatísticas sobre as capturas e a actividade de pesca 
dos Estados-Membros que pescam no Noroeste do Atlântico (Reformulação)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Relator: József Szájer

(Reformulação – Artigo 80.º-A do Regimento)



PE405.790v01-00 2/16 PR\720371PT.doc

PT

PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
comunicação de estatísticas sobre as capturas e a actividade de pesca dos Estados-
Membros que pescam no Noroeste do Atlântico (Reformulação)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Processo de co-decisão: reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0735),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 285.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0444/2007),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1

– Tendo em conta os artigos 80.º-A e 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
das Pescas (A6-0000/2008),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão conclui, no parecer que emitiu, que a proposta em apreço não 
contém outras alterações de fundo que não sejam as nela identificadas como tal e que, no 
caso das disposições dos textos existentes que se mantêm inalteradas, a proposta se cinge 
à respectiva codificação pura e simples, sem alterações substanciais,

1. Aprova a proposta da Comissão na redacção resultante da adaptação às recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

2. Requer à Comissão que submeta de novo esta proposta à sua apreciação, se pretender 
alterá-la substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

                                               
1 JO C 77, de 28.3.2002, p. 1
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Decisão do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício 
das competências de execução atribuídas à Comissão1, foi alterada pela Decisão do Conselho 
2006/512/CE de 17 de Julho de 20062. O Artigo 5.º- A da Decisão alterada 1999/468/CE 
introduziu o novo procedimento de regulamentação com controlo aplicável às "medidas de 
alcance geral, destinadas a alterar elementos não essenciais de um acto de base adoptado em 
conformidade com o procedimento de co-decisão, nomeadamente suprimindo alguns desses 
elementos ou completando o acto de base mediante o aditamento de novos elementos não 
essenciais". 

Após ter avaliado a legislação existente e os procedimentos em curso3, a Comissão Europeia 
apresentou, nomeadamente, a proposta de reformulação em apreço, adaptada com base numa 
codificação, visando a incorporação das alterações necessárias para garantir a conformidade 
com o procedimento de regulamentação com controlo.

Por decisão de 12 de Dezembro de 2007, a Conferência dos Presidentes designou a Comissão 
dos Assuntos Jurídicos como comissão competente para efeitos desta "adaptação comitologia" 
e as comissões especializadas como comissões incumbidas de emitir parecer. Em 15 de 
Janeiro de 2008, a Conferência dos Presidentes das Comissões estabeleceu as modalidades de 
cooperação entre a Comissão dos Assuntos Jurídicos e as outras comissões visadas.

Atendendo a que a adaptação proposta ao procedimento de regulamentação com controlo se 
encontra concluída, e uma vez consultada a comissão especializada responsável pelo presente 
"dossier", o relator não propõe quaisquer alterações além das adaptações técnicas propostas 
pelo Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos.

                                               
1 JO C 203, de 17.7.1999, p.1
2 JO L 200, de 22.7.2006, p.11
3 COM(2007)0740
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à comunicação 
de estatísticas sobre as capturas e a actividade de pesca dos Estados-Membros que 
pescam no Noroeste do Atlântico (Reformulação)
COM(2007)762 final de 29.11.2007 - 2007/0264 (COD)

Atento o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos, em particular o ponto 9, o Grupo  
Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, efectuou uma reunião em 12 de Dezembro de 2007, nomeadamente para examinar 
a proposta referida em epígrafe,  apresentada pela Comissão.

Na reunião em referência1, a análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho pela qual se procede à reformulação do Regulamento (CEE) N.º 2018/93 do 
Conselho, de 30 de Junho de 1993, relativo à comunicação de estatísticas sobre as capturas e a 
actividade de pesca dos Estados-Membros que pescam no Noroeste do Atlântico, levou o 
Grupo Consultivo a verificar, de comum acordo, o seguinte:
1) No preâmbulo da proposta de reformulação, deve ser introduzido o texto do considerando  
6 do Regulamento (CE) No 1636/2001da Comissão, numa forma adaptada, enquanto novo 
considerando 4, devendo passar a ter a seguinte redacção: "Diversos Estados-Membros 
efectuaram pedidos no sentido de apresentarem os dados sob forma diferente ou num suporte 
diferente do previsto no Anexo V do Regulamento (CEE) nº 2018/93 (o equivalente aos 
questionários Statlant supramencionados)". Em consequência da inserção desse novo 
considerando, o considerando 4 deve passar a considerando 5 e o considerando 5 a 
considerando 6.
2) No artigo 4.º, deve ser inserido o texto do artigo 2.º do Regulamento (CE) N.º 1636/2001, 
numa versão adaptada, enquanto novo segundo número entre os dois números em que o artigo 
actualmente consiste. Esse novo segundo número deve ter a seguinte redacção: "Os 
Estados-Membros podem apresentar os dados no formato explicitado no Anexo VI".
                                               

1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na 
versão inglesa, versão linguística original do diploma em análise.
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3) No n.º 1 do artigo 6.º, a expressão "Comité Permanente das Estatísticas Agrícolas" deve 
ser adaptada, passando a ler-se "Comité Permanente para as Estatísticas Agrícolas".
4) O texto do Anexo V deve ser substituído por um novo texto constituído por dois anexos 
diferentes, nomeadamente Anexo V e Anexo VI, que se encontram apensos. O Anexo que  a 
constitui o Anexo VI na proposta de reformulação deve passar a constituir o Anexo VII e o 
que passou a constituir o Anexo VII passa a constituir o Anexo VIII.

A análise que efectuou permitiu ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta não contém outras alterações de fundo que não sejam as nela identificadas como tal 
ou no presente parecer. O Grupo Consultivo verificou ainda que, no caso das disposições 
existentes que se mantêm inalteradas, a proposta se cinge à respectiva codificação pura e 
simples, sem alterações substanciais

C. PENNERA J.-C. PIRIS            M. PETITE
Jurisconsulto Jurisconsulto            Director Geral
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 2018/93

ANEXO V

FORMATO PARA A ENTREGA DE DADOS EM SUPORTES MAGNÉTICOS

(A) SUPORTE MAGNÉTICO

Bandas de 
computador:

nove pistas com densidade de 1 600 ou 6 250 BPI e codificação 
EBCDIC ou ASCII, de preferência etiquetadas. Se forem 
etiquetadas, deverá ser incluído um código de fim de ficheiro.

Disquetes: disquetes de 3,5″ de 720 Kbyte ou 1,4 Mbyte, ou disquetes de 
5,25″ de 360 Kbyte ou 1,2 Mbyte, com formatação MS-DOS.

(B) FORMATO DE CODIFICAÇÃO

Para os dados apresentados de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º

Byte n.ºs Rubrica Observações

1 a 4 País (código ISO com 3 
letras)

Por exemplo: FRA = França

5 a 6 Ano Por exemplo: 90 = 1990

7 a 8 Principais zonas de 
pesca FAO

21 = Noroeste do Atlântico

9 a 15 Divisão Exemplo: 3 Pn = subdivisão 3 Pn da 
NAFO

16 a 18 Espécie Código

19 a 26 Capturas Ton

Para os dados apresentados em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 
2.º

Byte n.ºs Rubrica Observações

1 a 4 País Código alfabético de 3 caracteres ISO

5 a 6 Ano Por exemplo: 94 = 1994

7 a 8 Mês Por exemplo: 01 = Janeiro

9 a 10 Principais zonas de 
pesca FAO

21 = Noroeste do Atlântico
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11 a 18 Divisão Exemplo: 3 Pn = subdivisão 3 Pn da 
NAFO alpha-numeric

19 a 21 Principal espécie Código

22 a 26 Categoria do navio/arte Código ISSCFG (por exemplo: 0TB2 = 
rede de arrasto pelo fundo com portas) 
alpha-numeric

27 a 28 Classe de dimensão Código ISSCFV (por exemplo: 04 = 
150-499,9 TAB): alpha-numeric

29 a 34 Tonelagem bruta Toneladas numérico

35 a 43 Potência média do motor Kilowatts: numérico

44 a 45 Esforço percentual 
estimado

Numérico

46 a 48 Unidade Identificador alfabético de três 
caracteres da espécie ou identificador 
do esforço (exemplo: COD = bacalhau, 
A– = medida de esforço A)

49 a 56 Dados Captura (em toneladas métricas) ou 
unidade de esforço

Observações

(a) Todos os campos numéricos devem ser alinhados à direita como espaços em 
branco à esquerda. Todos os campos alfanuméricos devem ser alinhados à 
esquerda com espaços em branco à direita.

(b) A captura deve ser registada como peso vivo equivalente dos desembarques, 
com aproximação à tonelada métrica.

(c) As quantidades (bytes 49 a 56) inferiores a metade de uma unidade devem ser 
registadas como «-1».

(d) As quantidades desconhecidas (bytes 49 a 56) devem ser registadas como «-2».

(e) Códigos dos países (códigos ISO):

Bélgica BEL

Dinamarca DNK

RF Alemanha DEU
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Acto de Adesão de 2003, Art. 20 
e Anexo II, p. 571

Estónia EST

 2018/93

Grécia GRC

Espanha ESP

França FRA

Irlanda IRL

Itália ITA

Acto de Adesão de 2003, Art. 20 
e Anexo II, p. 571

Chipre CYP

Letónia LVA

Lituânia LTU

 2018/93

Luxemburgo LUX

Acto de Adesão de 2003, Art. 20 
e Anexo II, p. 571

Malta MLT

 2018/93

Países Baixos NLD

Acto de Adesão de 2003, Art. 20 
e Anexo II, p. 571

Polónia POL

 2018/93

Portugal PRT
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Acto de Adesão de 2003, Art. 20 
e Anexo II, p. 571

República da Eslovénia SVN

Acto de Adesão de 1994, Art. 29 
e Anexo I, p. 192

Finlândia FIN

Suécia SVE

 2018/93

Reino Unido GBR

Inglaterra e Gales GBRA

Escócia GBRB

Irlanda do Norte GBRC

_________
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ANEXO VI

1636/2001 Art. 2 e 
Anexo IV

FORMATO PARA A ENTREGA DE DADOS EM SUPORTES 
MAGNÉTICOS

A. FORMATO DE CODIFICAÇÃO

Para os dados apresentados de acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 2º do 
Regulamento (CE) N.º.../...

Os dados devem ser apresentados em registos constituídos por campos de 
comprimento variável, separados por dois pontos (:). Cada registo deverá incluir os 
seguintes campos:

Campo Notas

País Código alfabético de dois caracteres ISO, por 
exemplo: FR = França

Ano Por exemplo: 2001 ou 01

Principal zona de pesca FAO 21 = noroeste do Atlântico

Divisão Por exemplo: 3 Pn = subdivisão 3 Pn da 
NAFO

Espécies Identificador alfabético de três caracteres

Capturas Toneladas métricas

Para os dados apresentados de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) N.º .../...

Os dados devem ser apresentados em registos constituídos por campos de 
comprimento variável, separados por dois pontos (:). Cada registo deverá incluir os 
seguintes campos:

Campo Notas

País Código alfabético de dois caracteres ISO, por 
exemplo: FR = França
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Ano Por exemplo: 0001 ou 2001 para o ano 2001

Mês Por exemplo: 01 = Janeiro

Principal zona de pesca FAO 21 = noroeste do Atlântico

Divisão Por exemplo: 3 Pn = subdivisão 3 Pn da 
NAFO

Principal espécie Identificador alfabético de três caracteres

Categoria do navio/arte Código ISSCFG (por exemplo: 0TB2 = rede 
de arrasto pelo fundo com portas)

Classe de dimensão Código ISSCFV (por exemplo: 04 = 150-
499,9 TAB):

Tonelagem bruta Toneladas

Potência média do motor Kilowatts

Esforço percentual estimado Numérico

Tipo de dados Identificador alfabético de três caracteres da 
espécie ou identificador do esforço (por 
exemplo: COD = bacalhau, A = medida de 
esforço A)

Valor dos dados Captura (em toneladas métricas) ou unidade 
de esforço

a) A captura deve ser registada em peso vivo equivalente dos desembarques.

b) Códigos dos países:

Áustria

Bélgica

Dinamarca

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

AUT

BEL

DNK

FIN

FRA

DEU

GRC
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Irlanda

Itália

Luxemburgo

Países Baixos 

Portugal

Espanha

Suécia

Reino Unido

Islândia

Noruega

Bulgária

Chipre

República Checa

Estónia

Hungria 

Letónia 

Lituânia 

Malta

Polónia

Roménia

República Eslovaca

Eslovénia

Turquia

IRL

ITA

LUX

NLD

PRT

ESP

SWE

GBR

ISL

NOR

BGR

CYP

CZE

EST

HUN

LVA

LTU

MLT

POL

ROM

SVK

SVN

TUR
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B. MODO DE TRANSMISSÃO DOS DADOS À COMISSÃO EUROPEIA

Na medida do possível, os dados deverão ser transmitidos em formato electrónico 
(por exemplo, em anexo a uma mensagem de correio electrónico). 
Na impossibilidade de o efectuar, o ficheiro contendo os dados poderá ser apresentado 
em disquete de 3,5¢ HD.

________


	720371pt.doc

