
AM\1004831PT.doc PE519.806v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2013/0191(COD)

30.9.2013

ALTERAÇÕES
14 - 19

Projeto de parecer
Patrice Tirolien
(PE519.805v01-00)

que altera determinados regulamentos no domínio das pescas e da saúde animal 
em virtude da mudança do estatuto de Maiote na União

Proposta de regulamento
(COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))



PE519.806v01-00 2/6 AM\1004831PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\1004831PT.doc 3/6 PE519.806v01-00

PT

Alteração 14
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, e o 
artigo 168.º, n.º 4, alínea b),

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 
168.º, n.º 4, alínea b), e o artigo 349.º,

Or. fr

Justificação

Uma vez que o artigo 349.º do TFUE prevê a possibilidade de adotar medidas específicas 
para as regiões ultraperiféricas, convém mencioná-lo como base jurídica do presente 
regulamento.

Alteração 15
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Pela Decisão 2012/419/UE, o Conselho 
Europeu alterou o estatuto atribuído a 
Maiote pela União, com efeitos a partir de 
1 de janeiro de 2014. Por conseguinte, a 
partir dessa data, Maiote deixará de ser um 
território ultramarino para se tornar uma 
região ultraperiférica na aceção do 
artigo 349.º e do artigo 355.º, n.º 1, do 
TFUE. A legislação da União Europeia 
aplica-se a Maiote a partir de 1 de janeiro 
de 2014. É conveniente prever certas 
medidas específicas que se justificam pela 
situação particular de Maiote em vários 
domínios.

(1) Pela Decisão 2012/419/UE, o Conselho 
Europeu alterou o estatuto atribuído a 
Maiote pela União, com efeitos a partir de 
1 de janeiro de 2014. Por conseguinte, a 
partir dessa data, Maiote deixará de ser um 
país e território ultramarino na aceção do 
artigo 198.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia para 
se tornar uma região ultraperiférica na 
aceção do artigo 349.º e do artigo 355.º, n.º 
1, do mesmo Tratado. A legislação da 
União Europeia aplica-se a Maiote a partir 
de 1 de janeiro de 2014. É conveniente 
prever certas medidas específicas que se 
justificam pela situação particular de 
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Maiote, bem como pelo seu novo estatuto 
de região ultraperiférica, em vários 
domínios.

__________________ __________________
4 JO L 204 de 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204 de 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justificação

Trata-se de precisar a alteração de estatuto de Maiote de PTU para RUP e igualmente de 
sublinhar que o estatuto de RUP permite o estabelecimento de derrogações às políticas 
comuns em virtude do artigo 349.º do TFUE. 

Alteração 16
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em primeiro lugar, uma parte 
importante da frota que arvora pavilhão 
francês e que opera a partir do 
departamento francês de Maiote é 
composta por navios de menos de 9 metros 
que se encontram dispersos por toda a ilha, 
não têm porto específico de desembarque, 
carecem ainda de identificação e têm de ser 
medidos e dotados de equipamento de 
segurança mínimo para poderem ser 
incluídos no registo dos navios de pesca da 
União; consequentemente, França não 
poderá completar este registo até 31 de 
dezembro de 2016. Contudo, França deve 
estabelecer um registo da frota provisório 
que garanta uma identificação mínima dos 
navios deste segmento, a fim de evitar a 
proliferação dos navios de pesca não 
registados.

(6) Em primeiro lugar, uma parte 
importante da frota que arvora pavilhão 
francês e que opera a partir do 
departamento francês de Maiote é 
composta por navios de menos de 9 metros 
que se encontram dispersos por toda a ilha, 
não têm porto específico de desembarque, 
carecem ainda de identificação e têm de ser 
medidos e dotados de equipamento de 
segurança mínimo para poderem ser 
incluídos no registo dos navios de pesca da 
União; consequentemente, França não 
poderá completar este registo até 31 de 
dezembro de 2015. Contudo, França deve 
estabelecer um registo da frota provisório 
que garanta uma identificação mínima dos 
navios deste segmento, a fim de evitar a 
proliferação dos navios de pesca não 
registados.

Or. fr
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Alteração 17
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 2371/2002
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação ao n.º 1, até 31 de 
dezembro de 2016, a França deve estar 
isenta da obrigação de incluir no seu 
registo de navios de pesca da União os 
navios com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora que operam a 
partir de Maiote.

5. Em derrogação ao n.º 1, até 31 de 
dezembro de 2015, a França deve estar 
isenta da obrigação de incluir no seu 
registo de navios de pesca da União os 
navios com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora que operam a 
partir de Maiote.

Or. fr

Alteração 18
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 2371/2002
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Até 31 de dezembro de 2016, França 
deve manter um registo provisório dos 
navios de pesca com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora que operam a 
partir de Maiote. Esse registo incluirá pelo 
menos o nome, comprimento de fora a fora 
e código de identificação de cada navio.

6. Até 31 de dezembro de 2015, França 
deve manter um registo provisório dos 
navios de pesca com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora que operam a 
partir de Maiote. Esse registo incluirá pelo 
menos o nome, comprimento de fora a fora 
e código de identificação de cada navio.

Or. fr

Alteração 19
Jean-Jacob Bicep
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Proposta de regulamento
Artigo 6 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009
Artigo 2-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2016, o disposto 
no artigo 5.º, n.º 3, e nos artigos 6.º, 8.º, 
41.º, 56.º, 58.º a 62.º, 66.º, 68.º e 109.º não 
se aplica a França no que respeita aos 
navios de pesca com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora e que operam a 
partir de Maiote, nem às suas atividades e 
capturas.

1. Até 31 de dezembro de 2015, o disposto 
no artigo 5.º, n.º 3, e nos artigos 6.º, 8.º, 
41.º, 56.º, 58.º a 62.º, 66.º, 68.º e 109.º não 
se aplica a França no que respeita aos 
navios de pesca com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora e que operam a 
partir de Maiote, nem às suas atividades e 
capturas.

Or. fr


