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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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, o 
arquipélago deixará de ser um território ultramarino (PTU) para se tornar uma região 
ultraperiférica (RUP) na aceção do artigo 349.º e do artigo 355.º, n.º 1, do Tratado de Lisboa 
e, em princípio, o direito da União aplicar-se-lhe-á plenamente.  

Consciente das dificuldades que esta mudança de estatuto implica para Maiote, a Comissão 
propôs ao Parlamento e ao Conselho Europeu uma série de disposições legislativas através 
das quais se estabelecem derrogações para assegurar uma transição suave e faseada para o 
"acervo comunitário". 

O texto apresenta um conjunto de derrogações relacionadas com a gestão, o financiamento e o 
controlo da pesca em Maiote. Foi elaborado em estreita colaboração com o Governo do 
Estado-Membro em causa, a França, a fim de garantir a adoção o mais rápida possível do 
acervo comunitário, tendo em conta os prazos necessários para o efeito, em particular os 
condicionalismos económicos e sociais ligados ao estatuto de região ultraperiférica, definido 
no artigo 349.º do TFUE. 

A este propósito, o relator lamenta a ausência do próprio artigo 349.º do TFUE entre as bases 
legislativas, apesar de o texto e as suas justificações corresponderem plenamente à sua 
finalidade, A sua integração num sistema de bases jurídicas múltiplas seria, por conseguinte, o 
mínimo necessário para integrar o caráter derrogatório das medidas específicas propostas.

Além disso, ainda são necessárias algumas adaptações para assegurar, por um lado, os 
objetivos comunitários em matéria de proteção do bem-estar animal, humano e ambiental e as 
questões materiais e financeiras que os mesmos comportam, às quais se juntam os 
constrangimentos ligados à natureza ultraperiférica. Por conseguinte, o relator propõe, dado o 
nexo evidente entre essas disposições, a harmonização das bases jurídicas de derrogação em 
matéria de tratamento e controlo da qualidade da água. 

O relator propõe igualmente que a derrogação relativa à conformidade das gaiolas de galinhas 
poedeiras seja alargada para 4 anos, tendo em conta o reduzido número de atores implicados, 
os condicionalismos económicos e sociais que caracterizam a economia de Maiote e a 
limitação da comercialização dos produtos da postura ao mercado local. Esta disposição não 
afetará, contudo, a aplicação da legislação comum às novas gaiolas. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:



PE519.804v01-00 4/7 PA\1004818PT.doc

PT

Alteração 1

Proposta de diretiva
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, o artigo 
114.º, o artigo 153.º, n.º 2, o artigo 168.º e
o artigo 192.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 
114.º, o artigo 153.º, n.º 2, o artigo 168.º, o 
artigo 192.º, n.º 1, e o artigo 349.º,

Or. fr

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No domínio da agricultura, no que diz 
respeito à Diretiva 1999/74/CE do 
Conselho, de 19 de julho de 1999, que 
estabelece as normas mínimas relativas à 
proteção das galinhas poedeiras6, é de 
referir que em Maiote as galinhas 
poedeiras são criadas em gaiolas não 
melhoradas. Tendo em conta o 
considerável investimento e o trabalho 
preparatório necessários para substituir 
gaiolas não melhoradas por gaiolas 
melhoradas ou sistemas alternativos, é 
necessário, relativamente às galinhas 
poedeiras que estejam a chocar em 1 de 
janeiro de 2014, adiar a proibição de 
utilizar gaiolas não melhoradas por um 
período máximo de 12 meses a contar 
dessa data. A substituição das gaiolas 
durante o ciclo de postura deve, por 
conseguinte, ser evitada. A fim de evitar 
distorções da concorrência, os ovos 
provenientes de estabelecimentos que 
utilizam gaiolas não melhoradas só devem 
ser comercializados no mercado local de 

(4) No domínio da agricultura, no que diz 
respeito à Diretiva 1999/74/CE do 
Conselho, de 19 de julho de 1999, que 
estabelece as normas mínimas relativas à 
proteção das galinhas poedeiras6, é de 
referir que em Maiote as galinhas 
poedeiras são criadas em gaiolas não 
melhoradas. Tendo em conta as limitações 
económicas e sociais de Maiote e o 
considerável investimento e o trabalho 
preparatório necessários para substituir 
gaiolas não melhoradas por gaiolas 
melhoradas ou sistemas alternativos, é 
necessário, relativamente às galinhas 
poedeiras que estejam a chocar em 1 de 
janeiro de 2014, adiar a proibição de 
utilizar gaiolas não melhoradas por um 
período máximo de 4 anos a contar dessa 
data. A substituição das gaiolas durante o 
ciclo de postura deve, por conseguinte, ser 
evitada. A fim de evitar distorções da 
concorrência, os ovos provenientes de 
estabelecimentos que utilizam gaiolas não 
melhoradas só devem ser comercializados 
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Maiote. A fim de facilitar os controlos 
necessários, os ovos produzidos em gaiolas 
não melhoradas devem ostentar uma marca 
especial.

no mercado local de Maiote. A fim de 
facilitar os controlos necessários, os ovos 
produzidos em gaiolas não melhoradas 
devem ostentar uma marca especial.

__________________ __________________
6 JO L 203 de 3.8.1999, p. 53. 6 JO L 203 de 3.8.1999, p. 53.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 1 
Diretiva 91/271/CE
Artigo 3 – n.º 1-A – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2020, quanto às aglomerações com um 
equivalente de população (e. p.) superior a 
10 000, o que abrangerá, pelo menos, 70 % 
da carga gerada em Maiote; 

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2020, quanto às aglomerações com um 
equivalente de população (e. p.) superior a 
15 000, o que abrangerá, pelo menos, 70 % 
da carga gerada em Maiote;

Or. fr

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 1
Diretiva 91/271/CE
Artigo 3 – n.º 1-A – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2027, para todas as aglomerações.

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2027, para os municípios com um 
equivalente de população superior a 2000.

Or. fr
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 2 
Diretiva 91/271/CE 
Artigo 4 – n.º 1-A – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2027, para todas as aglomerações.

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2027, para os municípios com um 
equivalente de população superior a 
2 000.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 3 – alínea a)
Diretiva 91/271/CE
Artigo 5 – n.º 2-A – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2020, quanto às aglomerações com um 
equivalente de população (e. p.) superior a 
10 000, bem como quanto às aglomerações 
referidas no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), o 
que abrangerá, pelo menos, 70 % da carga 
gerada em Maiote;

- o mais tardar até 31 de dezembro de 
2020, quanto às aglomerações com um 
equivalente de população (e. p.) superior a 
15 000, bem como quanto às aglomerações 
referidas no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), o 
que abrangerá, pelo menos, 70 % da carga 
gerada em Maiote;

Or. fr

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 3 – alínea a)
Diretiva 91/271/CE
Artigo 5 – n.º 2-A – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- o mais tardar até 31 de dezembro de - o mais tardar até 31 de dezembro de 
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2027, para todas as aglomerações. 2027, para as aglomerações com um 
equivalente de população superior a 
2 000.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 
Diretiva 1999/74/CE 
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2014, não 
poderá ser construída ou instalada pela 
primeira vez em Maiote nenhuma gaiola 
como as indicadas no presente capítulo.

Or. fr


