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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Pela Decisão 2012/419/UE, o Conselho Europeu alterou o estatuto atribuído a Maiote pela 
União, com efeitos em 1 de janeiro de 2014. Por conseguinte, a partir dessa data, Maiote 
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 limitações maiotenses ligadas a esta mudança de estatuto, a Comissão 
Europeia propôs ao Parlamento e ao Conselho Europeu uma série de disposições legislativas 
derrogatórias para garantir uma transição suave e faseada para o «acervo comunitário».  

Assim, apresenta-se 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 o cumprimento o mais rápido possível 
do acervo comunitário, tendo em conta os prazos perentórios de tal abordagem, em particular 
atendendo às restrições económicas e sociais ligadas ao estatuto de região ultraperiférica, 
definido no artigo 349.º do TFUE. 

A este propósito, o relator lamenta a ausência do mesmo 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 múltiplas representa, por conseguinte, o 
mínimo estritamente necessário para integrar o caráter derrogatório das medidas específicas 
propostas. 

Além disso, ainda são necessárias algumas adaptações a fim de integrar de forma mais 
adequada as características de Maiote nas possibilidades de aumento do esforço de pesca. Os 
limites elaborados no âmbito da Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC), da qual a UE é 
parte contratante, devem continuar a representar um imperativo no controlo das capacidades 
de pesca. 

Por último, o relator propõe que sejam tidos em conta os possíveis desfasamentos entre a 
proposta da Comissão e os regulamentos alterados, que se encontram em fase de finalização 
no âmbito das negociações interinstitucionais. Se bem que a atualização das referências não 
possa efetuar-se nesta fase da apresentação, o relator propõe harmonizar um determinado 
número de disposições.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão das Pescas, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1
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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 349.º, o artigo 43.º, 
n.º 2, e o artigo 168.º, n.º 4, alínea b),

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Pela Decisão 2012/419/UE4, 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/UE4, 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 pelos condicionalismos 
económicos e sociais particulares da 
região ultraperiférica de Maiote 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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6
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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
10 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 2021. 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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) No que se refere ao Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho, de 20 de 
novembro de 2009, que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de assegurar 
o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) n.º 
1342/2008, e revoga os Regulamentos
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e

(10) No que se refere ao Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho, de 20 de 
novembro de 2009, que institui um regime 
comunitário de controlo a fim de assegurar 
o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) n.º 
1342/2008, e revoga os Regulamentos
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e
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(CE) n.º 1966/200610, França não parece 
poder cumprir todas as obrigações de 
controlo da União relativamente ao 
segmento «Maiote. Espécies pelágicas e 
demersais. Comprimento < 9m» da frota de 
Maiote, na data em que a ilha se tornar 
uma região ultraperiférica.  Os navios 
desse segmento estão dispersos por toda a 
ilha e não têm porto de desembarque 
definido, que ainda tem de ser 
estabelecido. Além disso, é necessário 
formar os pescadores e as autoridades de 
controlo e criar as infraestruturas 
administrativas e físicas adequadas.  É, por 
conseguinte, necessário prever uma 
derrogação temporária a determinadas 
disposições em matéria de controlo dos 
navios de pesca e das suas características, 
das suas atividades no mar, das suas artes 
de pesca e das suas capturas, em todos os 
momentos de atividade do navio, desde o 
mar ao mercado, no que diz respeito a esse 
segmento da frota.  No entanto, para atingir 
pelo menos alguns dos objetivos mais 
importantes do Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009, França deve estabelecer um 
sistema nacional de controlo que permita 
controlar e fiscalizar as atividades desse 
segmento da frota e dar, assim, 
cumprimento às obrigações internacionais 
em matéria de comunicação da União.

(CE) n.º 1966/200610, França não parece 
poder cumprir todas as obrigações de 
controlo da União relativamente ao 
segmento «Maiote. Espécies pelágicas e 
demersais. Comprimento < 10m» da frota 
de Maiote, na data em que a ilha se tornar 
uma região ultraperiférica. Os navios desse 
segmento estão dispersos por toda a ilha e 
não têm porto de desembarque definido, 
que ainda tem de ser estabelecido. Além 
disso, é necessário formar os pescadores e 
as autoridades de controlo e criar as 
infraestruturas administrativas e físicas 
adequadas. É, por conseguinte, necessário 
prever uma derrogação temporária a 
determinadas disposições em matéria de 
controlo dos navios de pesca e das suas 
características, das suas atividades no mar, 
das suas artes de pesca e das suas capturas, 
em todos os momentos de atividade do 
navio, desde o mar ao mercado, no que diz 
respeito a esse segmento da frota. No 
entanto, para atingir pelo menos alguns dos 
objetivos mais importantes do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, França 
deve estabelecer um sistema nacional de 
controlo que permita controlar e fiscalizar 
as atividades desse segmento da frota e dar, 
assim, cumprimento às obrigações 
internacionais em matéria de comunicação 
da União.

__________________ __________________
10JO L 343 de 22.12.2009, p. 1. 10JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 104/2000 
Artigo 4 – n.º 3-A
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 16 de dezembro de 2016, os n.ºs 
1, 2 e 3 não se aplicam aos produtos 
oferecidos para venda a retalho ao 
consumidor final em Maiote.

3-A. Até 31 de dezembro de 2021, os n.ºs 
1, 2 e 3 não se aplicam aos produtos 
oferecidos para venda a retalho ao 
consumidor final em Maiote.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 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 2021, a França deve estar 
isenta da obrigação de incluir no seu 
registo de navios de pesca da União os 
navios com menos de 10 metros de 
comprimento de fora a fora que operam a 
partir de Maiote.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 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 

6. Até 31 de dezembro de 2021, França 
deve manter um registo provisório dos 
navios de pesca com menos de 10 metros 
de comprimento de fora a fora que operam 
a partir de Maiote. Esse registo incluirá 
pelo menos o nome, comprimento de fora a 



PE519.805v01-00 8/10 PA\1004830PT.doc

PT

e código de identificação de cada navio. fora e código de identificação de cada 
navio.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 
Regulamento (CE) n.º 639/2004 
Artigo 1-A – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o nível de referência utilizado 
para os navios de pesca com 8 a 12 metros 
de comprimento de fora a fora que utilizam 
palangres e os navios de pesca com menos 
de 9 metros de comprimento de fora a fora, 
será a capacidade prevista no plano de 
desenvolvimento apresentado por França à 
Comissão do Atum do Oceano Índico, em 
7 de janeiro de 2011.

No entanto, o nível de referência utilizado 
para os navios de pesca com 8 a 12 metros 
de comprimento de fora a fora que utilizam 
palangres e os navios de pesca com menos 
de 10 metros de comprimento de fora a 
fora, será a capacidade prevista no plano de 
desenvolvimento apresentado por França à 
Comissão do Atum do Oceano Índico, em 
7 de janeiro de 2011.

Or. fr

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 
Regulamento (CE) n.º 639/2004 
Artigo 1-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do 
Conselho, França é autorizada a introduzir 
novas capacidades nos segmentos da frota 
definidos para os navios de pesca com 8 a 
12 metros de comprimento de fora a fora 
que utilizam palangres e os navios de 
pesca com menos de 9 metros de 
comprimento de fora a fora, sem a retirada 

2. Em derrogação do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do 
Conselho, França é autorizada a introduzir, 
até 31 de dezembro de 2025, novas 
capacidades, sem a retirada de capacidades 
equivalentes.
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de capacidades equivalentes.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 
Regulamento (CE) n.º 1069/2009
Artigo 56 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 4.º é aplicável a Maiote a 
partir de 1 de janeiro de 2019.  Os 
subprodutos animais e produtos derivados 
produzidos em Maiote antes de 1 de janeiro 
de 2019 devem ser eliminados em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 1, 
alínea b).

Todavia, o artigo 4.º é aplicável a Maiote a 
partir de 1 de janeiro de 2021. Os 
subprodutos animais e produtos derivados 
produzidos em Maiote antes de 1 de janeiro 
de 2021 devem ser eliminados em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. fr

Alteração 11

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 2021, 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
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
Artigo 2-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 1 de janeiro de 2014, França deve 
manter um sistema nacional de controlo 
aplicável aos navios de pesca com menos 
de 9 metros de comprimento de fora a fora 
e que operam a partir de Maiote. O sistema 
deve cumprir as seguintes obrigações:

2. Até 1 de janeiro de 2015, França deve 
manter um sistema nacional de controlo 
aplicável aos navios de pesca com menos 
de 9 metros de comprimento de fora a fora 
e que operam a partir de Maiote. O sistema 
deve cumprir as seguintes obrigações:

Or. fr

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
Artigo 2-A – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Até 30 de setembro de 2014, França 
deve apresentar à Comissão um plano de 
ação expondo as medidas a tomar com 
vista a garantir a plena aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, a partir 
de 1 de janeiro de 2017, no que se refere 
aos navios de pesca com menos de
9 metros de comprimento de fora a fora e 
que operam a partir do departamento 
francês de Maiote. O plano de ação deve 
ser debatido entre França e a Comissão.
França toma todas as medidas necessárias 
para executar esse plano de ação.

3. Até 30 de setembro de 2014, França 
deve apresentar à Comissão um plano de 
ação expondo as medidas a tomar com 
vista a garantir a plena aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, a partir 
de 1 de janeiro de 2017, no que se refere 
aos navios de pesca com menos de
10 metros de comprimento de fora a fora e 
que operam a partir do departamento 
francês de Maiote. O plano de ação deve 
ser debatido entre França e a Comissão.
França toma todas as medidas necessárias 
para executar esse plano de ação.

Or. fr


