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PR_COD_1recastingam 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato). 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 

assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 

sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 

por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 

técnicos visados. 

 

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 

de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 

identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 

causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 

Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 

assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 

são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.º 2187/2005 do Conselho relativo à conservação dos recursos 

haliêuticos no mar Báltico, nos seus estreitos (Belts) e no Øresund através da aplicação 

de medidas técnicas (reformulação) 

(COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)) 

(Processo legislativo – reformulação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2012)0591), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 43.º, n.º 2 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C7-0332/2012), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 11 de julho 

de 20121,  

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0000/2013), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 

Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, 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, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 2187/2005 

Artigo 26 – n.º 5 

                                                 
1  JO C 44 de 15.2.2013, p.157. 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Se concluir que as medidas não 

satisfazem as condições estabelecidas no 

n.º 1, a Comissão adota uma decisão de 

execução que imponha ao Estado-Membro 

a retirada ou a alteração das medidas. 

5. Se concluir que as medidas não 

satisfazem as condições estabelecidas no 

n.º 1, a Comissão adota um ato de 

execução que imponha ao Estado-Membro 

a retirada ou a alteração das medidas. 

Or. en 

Justificação 

A medida pertinente constante do TFUE é o ato de execução.  

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 4 

Regulamento (CE) n.º 2187/2005 

Artigo 29-A – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A delegação de poderes referida no 

artigo 29.º é conferida à Comissão por 

prazo indeterminado. 

2. O poder de adotar os atos delegados 

referidos no artigo 29.º é conferido à 

Comissão por um período de três anos a 

contar de …* . A Comissão elabora um 

relatório relativo à delegação de poderes 

pelo menos nove meses antes do final do 

prazo de três anos. A delegação de 

poderes é renovada tacitamente por 

períodos de igual duração, salvo se o 

Parlamento Europeu ou o Conselho se 

opuserem a essa renovação, o mais 

tardar, três meses antes do final de cada 

período. 

 ____________________ 

 * JO - inserir a data de entrada em vigor do 

presente regulamento.  

Or. en 

Justificação 

A delegação de poderes na Comissão deve ser limitada no tempo. 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 4-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 2187/2005 

Artigo 31-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) É aditado o seguinte artigo: 

 "Artigo 31.º-A 

 Avaliação global e revisão 

 Até …*, a Comissão deve rever a eficácia 

das medidas definidas no presente 

Regulamento e, se adequado, apresentar 

uma proposta legislativa ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho com vista à 

alteração do presente regulamento, a fim 

de assegurar a sua compatibilidade com o 

Regulamento (UE) n.º …/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de … 

sobre a política comum das pescas1. 

 _______________ 

 * JO: Inserir a data: um ano após a entrada em 

vigor do Regulamento (UE) n.º …/2013 [sobre a 

política comum das pescas]. 

 1 JO L ..." 

Or. en 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A proposta da Comissão 

 

O Tratado de Lisboa introduziu uma nova hierarquia de normas em três pilares. O primeiro 

pilar abrange os atos legislativos - diretivas e regulamentos - que definem mais 

pormenorizadamente as políticas que são da competência interna da União Europeia. O 

segundo pilar consiste nos atos delegados (definidos no artigo 290.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia - TFUE), que são atos não legislativos de aplicação geral 

destinados a complementar ou alterar certos elementos não essenciais do ato legislativo. O 

terceiro pilar é formado pelos designados atos de execução (ver artigo 291.º do TFUE), que 

podem ser usados para definir as condições uniformes de execução dos dois tipos de atos da 

UE anteriormente referidos. 

 

Os atos legislativos são aprovados pelo Parlamento Europeu e o Conselho enquanto 

colegisladores em igualdade de condições no processo legislativo ordinário (ver artigo 294.º 

do TFUE) ou só pelo Conselho no caso de um processo legislativo especial ser aplicável à 

aprovação do ato. Tanto os atos delegados como os de execução são aprovados pela Comissão 

depois de lhe ter sido conferido esse poder num ato legislativo. 

 

A escolha do tipo de ato a utilizar nem sempre é evidente. Em comparação com os atos 

legislativos, os atos delegados e os de execução têm a vantagem de dar a possibilidade à UE 

de reagir rapidamente a uma situação nova mas, evidentemente, à custa dum processo 

legislativo menos exaustivo. É imperativo que não sejam utilizados em situações que não as 

contempladas no Tratado, dado que tal pode privar os cidadãos da UE da qualidade de 

legislação que têm o direito de esperar. 

 

A Comissão propôs que o regulamento seja alinhado pelo novo quadro legislativo através da 

substituição das atuais decisões do Conselho por decisões de execução.  

 

A posição do relator 

 

O relator constata que há inúmeras controvérsias em torno da aplicação deste regulamento, 

como a questão das devoluções de peixes de tamanho inferior ao regulamentar ou as 

especificações das artes de pesca. Contudo, o relator considera que ultrapassar o processo 

ordinário de adaptação do regulamento às alterações impostas pelo Tratado de Lisboa (nova 

comitologia) seria imprudente nesta altura, tendo em conta as negociações em curso entre a 

Comissão, o Parlamento e o Conselho sobre a configuração futura da política comum das 

pescas. A aprovação do novo regulamento do Parlamento e do Conselho sobre a política 

comum das pescas (designado regulamento de base) terá um impacto direto na utilização das 

medidas técnicas no mar Báltico, nos seus estreitos (Belts) e no Øresund e tornará necessário 

efetuar alterações significativas ao regulamento em apreciação. Propor estas modificações 

nesta altura implica o risco de elas não estarem em conformidade com as disposições do 

regulamento de base.  
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Contudo, o relator considera que a Comissão deveria propor um novo projeto de regulamento 

profundamente modificado sobre a utilização das medidas técnicas no mar Báltico, nos seus 

estreitos (Belts) e no Øresund imediatamente após a publicação do texto do regulamento de 

base no Jornal Oficial da UE. Para garantir que isto acontece, o relator introduz uma 

disposição relativa à necessidade de a Comissão propor um novo projeto de regulamento a 

este respeito, pelo menos, um ano após a publicação do texto do regulamento de base no 

Jornal Oficial da UE. 

 


