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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 17
Título

Proposta de regulamento do Conselho que 
institui, para o período de 2007 a 2013, um 
regime de compensação dos custos 
suplementares ligados ao escoamento de 
determinados produtos da pesca dos Açores, 
da Madeira, das ilhas Canárias e dos 
departamentos franceses da Guiana e da 
Reunião.

Proposta de regulamento do Conselho que 
institui um regime de compensação dos 
custos suplementares gerados pela 
ultraperificidade em relação ao escoamento 
de determinados produtos da pesca dos 
Açores, da Madeira, das ilhas Canárias e dos 
departamentos franceses da Guiana e da 
Reunião.

Or. pt

Justificação

Pretendendo-se a recondução do actual regime de compensação dos custos suplementares 
gerados pela ultraperifericidade em relação ao escoamento de determinados produtos da 



PE 386.314v01-00 2/14 AM\655523PT.doc

PT

pesca de certas RUP, previsto no Regulamento n.º 2328/2003/CE, que caducou em 31 de 
Dezembro de 2006, não há razão para se lhe alterar o título.

Além disso, sendo o regime instituído destinado a compensar os custos suplementares 
suportados pelos operadores no escoamento dos produtos da pesca destas RUP devido às 
suas desvantagens específicas e sendo estas permanentes, o regime não deverá ser limitado 
no tempo.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 18
Título

Proposta de regulamento do Conselho que 
institui, para o período de 2007 a 2013, um 
regime de compensação dos custos 
suplementares ligados ao escoamento de 
determinados produtos da pesca dos Açores, 
da Madeira, das ilhas Canárias e dos 
departamentos franceses da Guiana e da 
Reunião.

Proposta de regulamento do Conselho que 
institui, para o período de 2007 a 2009, um 
regime de compensação dos custos 
suplementares gerados pela 
ultraperifericidade em relação ao 
escoamento de determinados produtos da 
pesca dos Açores, da Madeira, das ilhas 
Canárias e dos departamentos franceses da 
Guiana e da Reunião.

(Esta modificação aplica-se à integralidade 
do texto legal em apreço; a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr

Justificação

O regime POSEI-Pescas (Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e 
à Insularidade) não deve ser um regime limitado no tempo, à semelhança do que ocorre com 
o POSEI-Agricultura, uma vez que os condicionalismos geográficos e estruturais ligados à 
ultraperifericidade que justificam a sua aplicação não são susceptíveis de ser modificados.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 19
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Quando as capturas das frotas de 
pesca das regiões ultraperiféricas não 
forem suficientes para abastecer as 
indústrias de transformação de peixe
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locais, cumpre autorizar o 
aprovisionamento no mercado comunitário, 
dentro do limite da capacidade de produção 
actual .

Or. fr

Justificação

O recurso à importação intracomunitária deverá ser autorizado quando as capturas das 
frotas dos RUP forem insuficientes para garantir a rentabilidade das estruturas de 
transformação do pescado nestas regiões. A Comissão indica no seu relatório 
COM(2006)0734, p. 9, que "que algumas indústrias necessitam de importações para efectuar 
economias de escala e utilizar plenamente a capacidade das empresas".

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 20
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Para compensar os 
condicionalismos especiais da produção 
piscícola nas regiões ultraperiféricas, 
decorrentes do afastamento, insularidade, 
ultraperifericidade, superfície reduzida, 
relevo, clima e dependência económica de 
um pequeno número de produtos, que 
caracterizam essas regiões, pode ser 
concedida uma derrogação à política 
praticada pela Comissão de não autorizar 
ajudas estatais ao funcionamento nos 
sectores da produção, da transformação e 
da comercialização dos produtos da pesca 
enumerados no anexo I do Tratado.

Or. pt

Justificação

Considerando correspondente à proposta do novo Artigo 7º-A do relator do Parecer 
(Alteração n.º 15).
À semelhança do que sucede no POSEI-Agricultura, estabelecido pelo Regulamento do 
Conselho n.º 247/2006/CE, de 30 de Janeiro de 2006, e em paralelo com este, tendo em conta 
os condicionalismos especiais enunciados no n.º 2 do Artigo 299º do Tratado e que 
caracterizam as regiões ultraperiféricas, deverá ser concedido um regime de excepção às 
RUP no que se refere às ajudas estatais, assegurando a possibilidade de complementar o 
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regime de compensação com ajudas nacionais.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 21
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Para compensar os 
condicionalismos específicos da produção
piscícola das regiões ultraperiféricas
ligados ao afastamento, insularidade,
ultraperifericidade, pequena superfície,
relevo, clima e dependência económica de
um pequeno número de produtos, pode ser 
concedida uma derrogação à política 
praticada pela Comissão de não autorizar 
auxílios estatais ao funcionamento no 
sector da produção, transformação e 
comercialização dos produtos da pesca
enumerados no Tratado.

Or. fr

Justificação

A Comissão deverá abrir um regime de excepção para as RUP relativamente às ajudas 
estatais no sector das pescas, à imagem das disposições previstas no quadro da recente 
revisão do POSEI-Agricultura.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 22
Considerando 9

(9) Para possibilitar a adopção de uma 
decisão relativamente à recondução do 
regime de compensação para além de 2013, 
a Comissão deve, em devido tempo antes do 
termo do regime, apresentar um relatório, 
baseado numa avaliação independente, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu.

(9) Até 31 de Dezembro de 2011, a 
Comissão deve apresentar um relatório, 
baseado numa avaliação independente, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu, sobre 
a aplicação da compensação, em que será 
analisado o seu impacto na consecução dos 
objectivos do presente regulamento, 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas adequadas.



AM\655523PT.doc 5/14 PE 386.314v01-00

PT

Or. pt

Justificação

Em coerência com o disposto no n.º 2 do artigo 8º da presente proposta e em paralelo com 
semelhante disposição do Regulamento relativo ao POSEI-Agricultura.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 23
Considerando 9

(9) Para possibilitar a adopção de uma 
decisão relativamente à recondução do 
regime de compensação para além de 2013, 
a Comissão deve, em devido tempo antes do 
termo do regime, apresentar um relatório, 
baseado numa avaliação independente, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu.

(9) A Comissão deve, em devido tempo 
antes do termo do regime, apresentar um 
relatório, baseado numa avaliação 
independente, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu, no qual demonstre o impacto das 
acções realizadas no quadro do presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

O regime POSEI-Pescas (Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e 
à Insularidade) não deve ser um regime limitado no tempo, à semelhança do que ocorre com 
o POSEI-Agricultura, uma vez que os condicionalismos geográficos e estruturais ligados à 
ultraperifericidade que justificam a sua aplicação não são susceptíveis de ser modificados.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 24
Artigo 3, nº 1, frase introdutória

1. A compensação será paga aos operadores 
a seguir indicados que suportem custos 
suplementares ligados ao escoamento de 
produtos da pesca:

1. A compensação será paga aos operadores 
a seguir indicados que suportem custos 
suplementares gerados pela 
ultraperificidade em relação ao escoamento 
de produtos da pesca das regiões referidas 
no artigo 1º:

Or. pt
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Justificação

Em coerência com o título proposto para o Regulamento. Ver a Alteração nº 17.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 25
Artigo 3, nº 1, alínea c)

c) Operadores do sector da transformação ou 
da comercialização, ou as respectivas 
associações, que suportem custos 
suplementares ligados ao escoamento dos 
produtos em causa.

c) Operadores do sector da transformação ou 
da comercialização, ou as respectivas 
associações.

Or. pt

Justificação

Texto redundante, pois que já consta do parágrafo n.º 1.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 26
Artigo 3, nº 1, alínea c)

c) Operadores do sector da transformação ou 
da comercialização, ou as respectivas 
associações, que suportem custos 
suplementares ligados ao escoamento dos 
produtos em causa.

c) Operadores do sector da transformação ou 
da comercialização, ou as respectivas 
associações, que suportem custos 
suplementares ligados à produção e ao 
escoamento dos produtos em causa.

Or. pt

Justificação

Existem outros factores que devem ser tidos em conta em relação às regiões ultraperiféricas, 
nomeadamente a falta de economias de escala e os elevados custos de produção. Por isso, 
não deve haver uma focalização específica apenas nos custos de transporte, devendo ter-se 
em conta outros custos de produção e de escoamento.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 27
Artigo 4, nº 4  bis (novo)

4 bis. Contudo, em derrogação da alínea b) 
do n.º 4, quando o pescado nas regiões 
referidas no artigo 1º não for suficiente 
para assegurar a laboração da indústria 
transformadora local, excepcionalmente, 
será concedida a compensação aos 
produtos da pesca que tenham sido 
capturados por navios de pesca 
comunitários.

Or. pt

Justificação

Para obviar à frequente insuficiência do pescado das frotas registadas nas RUP e assegurar 
a actividade normal das indústrias locais, deverá ser possível conceder a compensação 
também aos produtos da pesca capturados por navios de pesca comunitários não registados 
nas RUP.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 28
Artigo 4, nº 4  bis (novo)

4 bis. Contudo, quando os produtos da 
pesca capturados localmente não forem 
suficientes para assegurar a laboração da 
indústria transformadora local, será 
concedida uma compensação aos produtos 
da pesca não transformados provenientes 
de Estados-Membros da União Europeia.

Or. fr

Justificação

O recurso à importação intracomunitária deverá ser autorizado quando as capturas das 
frotas dos RUP forem insuficientes para garantir a rentabilidade das estruturas de 
transformação do pescado nestas regiões. A Comissão indica no seu relatório 
COM(2006)0734, p. 9, que "que algumas indústrias necessitam de importações para efectuar 
economias de escala e utilizar plenamente a capacidade das empresas".
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 29
Artigo 5, nº 2, alínea a)

a) Para cada produto da pesca, os custos 
suplementares resultantes das desvantagens 
específicas das regiões em causa, em 
especial as despesas de transporte para o 
continente europeu;

a) Para cada produto da pesca, os custos 
suplementares resultantes das desvantagens 
específicas das regiões em causa, 
nomeadamente as despesas de transporte 
para o continente europeu;

Or. pt

Justificação

Ver a Alteração n.º 5 do relator.
A compensação deve ter em conta outras despesas que afectam o nível dos custos 
suplementares, para além das despesas de transporte. E nestas, não deverão ser 
consideradas apenas as para o continente europeu, mas também as entre as RUP e as 
intra-RUP. Aliás, em linha com os objectivos do programa específico de compensação dos 
sobrecustos, proposto pela Comissão no âmbito da parceria reforçada para as RUP: reduzir 
o défice de acessibilidade dessas Regiões não só em relação ao continente europeu, como 
também entre si e no interior do respectivo território.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 30
Artigo 5, nº 2, alínea b)

b) Qualquer outro tipo de intervenção 
pública que afecte o nível dos custos 
suplementares.

b) Qualquer outro tipo de despesas que 
afectem o nível dos custos suplementares.

Or. pt

Justificação

Para além das despesas de transporte, existem outras despesas conexas, que contribuem para 
os custos suplementares suportados pelos operadores no escoamento dos produtos da pesca –
por exemplo, os custos acrescidos com o azeite, o sal, o óleo e outras matérias-primas, 
utilizados na transformação do pescado – que também deverão ser tidos em conta na 
compensação.



AM\655523PT.doc 9/14 PE 386.314v01-00

PT

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 31
Artigo 5, nº 3

3. A compensação dos custos suplementares 
será proporcional aos custos suplementares 
que se destina a compensar e não excederá 
75% das despesas de transporte para o 
continente europeu e outras despesas 
conexas.

3. A compensação dos custos suplementares 
é proporcional aos custos suplementares que 
se destina a compensar.

Or. fr

Justificação

A compensação não deve basear-se apenas nos custos de transporte nem limitar-se a 75 % 
desses custos (no POSEI-Agricultura não estão previstos limites), embora se reconheça que é 
conveniente evitar uma compensação excessiva.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 32
Artigo 5, nº 3

3. A compensação dos custos suplementares 
será proporcional aos custos suplementares 
que se destina a compensar e não excederá 
75% das despesas de transporte para o 
continente europeu e outras despesas 
conexas.

3. A compensação dos custos suplementares 
será proporcional aos custos suplementares 
que se destina a compensar.

Or. pt

Justificação

Não deverá ser previsto qualquer limite máximo da compensação dos custos suplementares à 
semelhança e em paralelo com o POSEI-Agricultura.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 33
Artigo 6

A fim de ter em conta a evolução das 1. A fim de ter em conta a evolução das 
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circunstâncias, os Estados-Membros em 
causa podem adaptar a lista e as quantidades 
de produtos da pesca elegíveis referidas no 
n.º 1 do artigo 4.º, bem como o nível de 
compensação referido no n.º 1 do artigo 5.º, 
desde que os montantes totais referidos no 
n.º 4 do artigo 5.º sejam respeitados.

circunstâncias, os Estados-Membros em 
causa podem adaptar a lista e as quantidades 
de produtos da pesca elegíveis referidas no 
n.º 1 do artigo 4.º, bem como o nível de 
compensação referido no n.º 1 do artigo 5.º, 
desde que os montantes totais referidos no 
n.º 4 do artigo 5.º sejam respeitados.

2. As adaptações referidas no n.º 1 podem 
consistir na modulação das quantidades 
dos produtos da pesca elegíveis para a 
compensação, bem como do respectivo 
nível de compensação, efectuada dentro de 
uma região ou entre regiões pertencentes a 
um Estado-Membro.
3. A fim de ter em conta a evolução das 
circunstâncias, a Comissão pode, na 
sequência das informações recebidas dos 
Estados-Membros interessados, modular as 
quantidades dos produtos da pesca elegíveis 
para a compensação, assim como o 
respectivo nível de compensação, entre os 
diferentes Estados-Membros.
A modulação efectuar-se-á no limite do 
montante total anual da compensação 
fixado pela autoridade orçamental e sem 
prejuízo da respectiva chave de repartição 
conforme os montantes financeiros 
previstos no n.º 4 do artigo 5º.
Além disso, a modulação deverá ter em 
conta, nomeadamente, a situação das 
unidades populacionais biologicamente 
sensíveis, o nível dos custos suplementares 
e os aspectos qualitativos e quantitativos da 
produção e do escoamento.

Or. pt

Justificação

Maior flexibilidade concedida aos Estados-Membros na definição e adaptação das listas de 
produtos da pesca e das quantidades correspondentes elegíveis para a compensação, bem 
como do respectivo nível de compensação, no limite de um montante total anual fixo, 
podendo consistir na sua modulação dentro de uma região ou entre regiões pertencentes a 
um Estado-Membro, salvaguardados o limite desse montante e a respectiva chave de 
repartição; esta deverá ser também aplicada à modulação entre os diferentes 
Estados-Membros, com vista à optimização da compensação prevista neste Regulamento.



AM\655523PT.doc 11/14 PE 386.314v01-00

PT

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 34
Artigo 7, nº 1

1. Nos quatro meses seguintes à entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros em causa comunicarão à 
Comissão a lista e as quantidades referidas 
no n.º 1 do artigo 4.º e o nível de 
compensação referido no n.º 1 do artigo 5.º, 
a seguir conjuntamente designados por 
"plano de compensação".

1. Nos quatro meses seguintes à entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros em causa comunicarão à 
Comissão a lista e as quantidades referidas 
no n.º 1 do artigo 4.º e o nível de 
compensação referido no n.º 1 do artigo 5.º, 
bem como uma lista detalhada das medidas 
a aplicar para garantir o respeito das 
disposições dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 4.º, a 
seguir conjuntamente designados por "plano 
de compensação".

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que apenas as capturas legais possam beneficiar da 
compensação prevista no presente regulamento.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 35
Artigo 7, nº 4

4. Se um Estado-Membro alterar o seu plano 
de compensação a título do artigo 6.º, 
comunicará o plano alterado à Comissão,
sendo aplicável, mutatis mutandis, o 
procedimento estabelecido nos nºs 2 e 3.

4. Se um Estado-Membro alterar o seu plano 
de compensação a título do artigo 6.º, 
comunicará o plano alterado à Comissão,
sendo este considerado aprovado se a 
Comissão não reagir no prazo de quatro 
semanas após a sua recepção.

Or. pt

Justificação

Deverá ser previsto um procedimento mais expedito no caso de alteração dos planos de 
compensação.
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Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 36
Artigo 7, nº 4

4. Se um Estado-Membro alterar o seu plano 
de compensação a título do artigo 6.º, 
comunicará o plano alterado à Comissão, 
sendo aplicável, mutatis mutandis, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 2 e 3.

4. Se um Estado-Membro alterar o seu plano 
de compensação a título do artigo 6.º, 
comunicará o plano alterado à Comissão, 
sendo este considerado aprovado se a 
Comissão não reagir no prazo de quatro 
semanas após a sua recepção.

Or. fr

Justificação

Este processo simplificado e mais curto deverá permitir uma reacção mais célere face à
"evolução das circunstâncias".

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 37
Artigo 8, nº 1

1. Cada Estado-Membro em causa elaborará 
um relatório anual sobre a aplicação da 
compensação e comunicá-lo-á à Comissão 
até 30 de Abril de cada ano.

1. Cada Estado-Membro em causa elaborará 
um relatório anual sobre a aplicação da 
compensação e comunicá-lo-á à Comissão 
até 30 de Junho de cada ano.

Or. pt

Justificação

Devido à dificuldade da disponibilidade de dados estatísticos antes do final do primeiro 
trimestre.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 38
Artigo 8, nº 2

1. Cada Estado-Membro em causa elaborará 
um relatório anual sobre a aplicação da 
compensação e comunicá-lo-á à Comissão 
até 30 de Abril de cada ano.

1. Cada Estado-Membro em causa elaborará 
um relatório anual sobre a aplicação da 
compensação e comunicá-lo-á à Comissão 
até 30 de Junho de cada ano.
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Or. fr

Justificação

Alguns Estados-Membros necessitam de um prazo mais dilatado para elaborarem os 
respectivos relatórios com base em dados fiáveis.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 39
Artigo 8, nº 2

2. Até 31 de Dezembro de 2011, a 
Comissão, com base numa avaliação 
independente, apresentará ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da compensação, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas.

2. Até 31 de Dezembro de 2011 e, em 
seguida, quinquenalmente, a Comissão, 
com base numa avaliação independente, 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a aplicação da 
compensação, acompanhado, se necessário, 
de propostas legislativas.

Or. pt

Justificação

Na sequência da eliminação das referências à periodicidade 2007-2013 e da cláusula de 
caducidade, previsão de uma cláusula de revisão, semelhante à do POSEI-Agricultura.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 40
Artigo 8, nº 2

2. Até 31 de Dezembro de 2011, a 
Comissão, com base numa avaliação 
independente, apresentará ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da compensação, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas.

2. Até 31 de Dezembro de 2011 e, em 
seguida, quinquenalmente, a Comissão, 
com base numa avaliação independente, 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a aplicação da 
compensação, acompanhado, se necessário, 
de propostas legislativas.

Or. fr
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Justificação

O regime POSEI-Pescas (Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e 
à Insularidade) não deve ser um regime limitado no tempo, à semelhança do que ocorre com 
o POSEI-Agricultura, uma vez que os condicionalismos geográficos e estruturais ligados à 
ultraperifericidade que justificam a sua aplicação não são susceptíveis de ser modificados. 
Afigura-se, por conseguinte, necessário que a Comissão apresente periodicamente um 
relatório. 

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 41
Artigo 10

Os Estados-Membros adoptarão as 
disposições adequadas para garantir o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
pelo presente regulamento e a regularidade 
das operações.

Os Estados-Membros adoptarão as 
disposições adequadas para garantir o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
pelo presente regulamento e a regularidade 
das operações. As disposições relativas à 
rastreabilidade dos produtos da pesca 
deverão ser suficientemente detalhadas a 
fim de permitir a identificação dos produtos 
que não são elegíveis para a compensação.

Or. en

Justificação

É conveniente introduzir requisitos mais detalhados, a fim de garantir que apenas os 
produtos da pesca capturados licitamente possam beneficiar das compensações.


