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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de regulamento decorre do relatório de implementação apresentado pela 
Comissão a 30/11/2006 para cumprir, com atraso, refira-se, o disposto no artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 2328/2003 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2003, que instituiu 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 Reunião1. O relatório de implementação foi 
baseado num estudo externo, publicado em meados de Setembro de 2006, que concluiu que o 
regime de compensação para o período de 2003 a 2006 contribuiu para atenuar os sobrecustos 
relacionados com a ultraperifericidade e facilitou o desenvolvimento e a consolidação de 
actividades económicas a montante e jusante, contribuindo por essa via para estabilizar, e 
mesmo aumentar, o emprego em zonas onde as alternativas económicas escasseiam. 
Refiram-se os exemplos da indústria conserveira do atum nos Açores, dos lombos de atum e 
peixe-espada preto na Madeira e da indústria do camarão na Guiana.  

Este regime foi instituído, em 1992, para os Açores, a Madeira e as ilhas Canárias tendo como 
destinatários os produtores, os proprietários ou os armadores de navios registados nos portos 
dessas regiões, bem como os operadores do sector da transformação ou da comercialização. O 
regime foi posteriormente alargado aos territórios franceses da Guiana, em 1994, e da 
Reunião, em 1998, tendo sido reconduzido pela primeira vez em 2003, pelo Regulamento 
(CE) n.º 2328/2003, que expirou a 31 de Dezembro de 2006. Durante o último período, este
regime contou com 60 milhões de euros, cerca de 15 milhões de euros por ano, apontando as 
previsões para uma execução elevada – cerca de 85% –, apesar de se ter verificado alguma 
falta de flexibilidade na aplicação do Regulamento (CE) nº. 2328/2003. 

As regiões ultraperiféricas da Comunidade2 sofrem constrangimentos ao desenvolvimento no 
plano social e económico, devido ao afastamento, à insularidade, à exiguidade dos mercados, 
à dispersão geográfica, à pequena superfície e ao relevo e clima difíceis que as caracterizam, 
que afectam igualmente o sector das pescas, que constitui em algumas destas regiões uma das 
principais actividades económicas. Estes obstáculos ao desenvolvimento são estruturais e 
permanentes e, por isso – tendo em conta o n.º 2 do artigo 299.º do Tratado e o estatuto das 
regiões ultraperiféricas –, considerando positiva a proposta de manutenção do actual regime 
de compensações e as alterações que concedem maior flexibilidade aos Estados-Membros na 
sua aplicação, não se percebe porque o regime não permanece aberto como acontece com os 
programas POSEI-Agricultura, ou seja, sem limite temporal. Será igualmente de questionar o 
limite da compensação financeira dos sobrecustos (apenas) a 75% dos custos de transporte 
efectivos e despesas conexas, assim como a sua excessiva focalização nos custos de transporte 
– mais que na lógica global do escoamento, o que implicaria ter em conta os custos de 
produção e comercialização nas regiões ultraperiféricas. Neste sentido, e tendo em conta o 
aumento destes custos – nomeadamente dos custos de transporte desde 2003 –, assim como a 
flexibilidade dada pelo futuro sistema, seria necessário aumentar o envelope financeiro 
proposto, mantendo a repartição existente por cada Estado-Membro.

  
1 JO L 345 de 31.12.2003, p. 34.
2 As regiões designadas no n.º 2 do artigo 299.º do Tratado são os departamentos franceses ultramarinos, os 
Açores, a Madeira e as ilhas Canárias.
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O relator lembra igualmente que no futuro regulamento deve ser mantido, no caso da 
compensação aos produtos transformados, o recurso à utilização de pescado capturado por 
navios comunitários, quando as capturas por parte das frotas locais forem insuficientes para 
abastecer a sua indústria transformadora.

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:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando -1 bis (novo)

(-1 bis) As regiões ultraperiféricas têm 
economias frágeis, com condicionamentos 
estruturais permanentes ao seu 
desenvolvimento e poucas possibilidades de 
diversificação económica, em que o sector 
das pescas e as comunidades piscatórias 
ancestrais desempenham um papel 
importante na manutenção da actividade 
económica e do emprego, a jusante e a 
montante, e na promoção da coesão 
económica e social.

Justificação

Os condicionamentos estruturais e permanentes ao desenvolvimento das regiões 
ultraperiféricas têm de ser tidos em conta, tal como a importância socioeconómica do sector 
das pescas neste contexto, que muitas vezes constitui uma das poucas alternativas 
económicas para estas regiões, contribuindo para a coesão económica e social.

Alteração 2
Considerando -1 ter (novo)

(-1 ter) Devem ser tidas em conta as 
especificidades e as diferenças sectoriais 
existentes entre as regiões ultraperiféricas, 
uma vez que estas têm necessidades 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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diferenciadas.

Justificação

É necessário ter em conta que as regiões ultraperiféricas, partilhando de um conjunto de 
dificuldades comuns, apresentam também elas diferenças consideráveis, que devem ser 
levadas em linha de conta pelo presente regulamento e sua execução.

Alteração 3
Considerando -1 quater (novo)

(-1 quater) Deve ser tido em conta o 
aumento dos custos de transporte e das 
despesas conexas, verificado 
principalmente após 2003, decorrente do 
aumento acentuado dos preços do petróleo, 
que agravam ainda mais os sobrecustos da 
ultraperificidade.

Justificação

É necessário sublinhar o aumento dos custos de transporte decorrente do aumento do preço 
do petróleo, que agravou os sobrecustos decorrentes da ultraperificidade.

Alteração 4
Considerando 1

(1) O sector das pescas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade enfrenta 
dificuldades, designadamente custos 
suplementares ligados ao escoamento de 
determinados produtos da pesca, resultantes 
das desvantagens específicas reconhecidas 
no n.º 2 do artigo 299.º do Tratado e, 
principalmente, das despesas de transporte 
para o continente europeu.

(1) O sector das pescas nas regiões 
ultraperiféricas da Comunidade enfrenta 
dificuldades, designadamente custos 
suplementares ligados à produção e ao 
escoamento de determinados produtos da 
pesca, resultantes das desvantagens 
específicas reconhecidas no n.º 2 do artigo 
299.º do Tratado e, nomeadamente, das 
despesas de transporte para o continente 
europeu.

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 
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em conta outros custos de produção e de escoamento.

Alteração 5
Considerando 5

(5) Os Estados-Membros devem fixar os 
montantes das compensações a um nível que 
possibilite a compensação adequada dos 
custos suplementares, resultantes das 
desvantagens específicas das regiões 
ultraperiféricas e, em especial, das despesas 
de transporte dos produtos para o continente 
europeu. Para evitar a sobrecompensação, 
esses montantes devem ser proporcionais 
aos custos suplementares que a ajuda se 
destina a compensar e não devem, em caso 
algum, exceder uma determinada 
percentagem das despesas de transporte 
para o continente europeu e outras 
despesas conexas. Para tal, devem também 
ser tidos em conta outros tipos de 
intervenção pública que afecte o nível dos 
custos suplementares.

(5) Os Estados-Membros devem fixar os 
montantes das compensações a um nível que 
possibilite a compensação adequada dos 
custos suplementares, resultantes das 
desvantagens específicas das regiões 
ultraperiféricas e, nomeadamente, das 
despesas de transporte dos produtos para o 
continente europeu. Para evitar a 
sobrecompensação, esses montantes devem 
ser proporcionais aos custos suplementares 
que a ajuda se destina a compensar. Para tal, 
devem também ser tidos em conta outros 
tipos de intervenção pública que afecte o 
nível dos custos suplementares.

Justificação

A compensação deverá poder cobrir de forma integral os custos complementares devidos à 
ultraperificidade, nomeadamente quanto estiver em causa a coesão económica e social, 
garantido a devida flexibilidade de decisão aos Estados-Membros na avaliação da 
compensação.

Alteração 6
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Deve ser tida na devida conta a 
importância socioeconómica da pequena
pesca costeira e da pesca artesanal para as 
regiões ultraperiféricas e a necessidade de 
criar as condições para o seu 
desenvolvimento.
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Justificação

É importante que o regulamento reconheça também a importância da pequena pesca costeira 
e da pesca artesanal para o desenvolvimento económico destas regiões e a necessidade de 
apoiar este segmento da frota de uma forma particular.

Alteração 7
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) Para possibilitar a revisão do regime de 
compensação, tendo em conta a efectiva 
prossecução dos objectivos do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
um relatório, baseado numa avaliação 
independente, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu, acompanhado, se necessário, de 
propostas legislativas.

Justificação

O regime instituído não deve ser limitado no tempo, tendo em conta que esta compensação 
visa responder a obstáculos estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Não se 
percebe, assim, a existência de uma cláusula de caducidade, ao contrário do que acontece no 
POSEI-Agricultura [Regulamento (CE) 247/2006].

Alteração 8
Artigo 1, parte introdutória

1. O presente regulamento institui, para o 
período de 2007 a 2013, um regime (a 
seguir designado por "compensação") 
destinado a compensar os custos 
suplementares suportados pelos operadores 
definidos no artigo 3.º em ligação com o 
escoamento de determinados produtos da 
pesca das seguintes regiões devido às 
desvantagens específicas das mesmas:

1. O presente regulamento institui um 
regime (a seguir designado por 
"compensação") destinado a compensar os 
custos suplementares suportados pelos 
operadores definidos no artigo 3.º em 
ligação com o escoamento de determinados 
produtos da pesca das seguintes regiões 
ultraperiféricas devido às desvantagens 
específicas das mesmas: 

Justificação

O regime instituído não deve ser limitado no tempo, tendo em conta que esta compensação 
visa responder a obstáculos estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Não se 
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percebe, assim, a existência de uma cláusula de caducidade, ao contrário do que acontece no 
POSEI-Agricultura [Regulamento (CE) 247/2006].

Alteração 9
Artigo 3, nº 1, parte 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 ligados ao escoamento de 
produtos da pesca decorrentes da 
ultraperificidade das regiões referidas no 
artigo 1º:

Justificação

Depreende-se da leitura.

Alteração 10
Artigo 4, nº 4, alínea b)

b) Tenham sido capturados por navios de 
pesca comunitários que não estejam 
registados num porto de uma das regiões 
referidas no artigo 1.º;

b) Tenham sido capturados por navios de 
pesca comunitários que não estejam 
registados num porto de uma das regiões 
referidas no artigo 1.º, com excepção do 
recurso à utilização de pescado capturado 
por navios comunitários, quando as 
capturas das regiões referidas no artigo 1º 
forem insuficientes para abastecer a sua 
indústria transformadora;

Justificação

Deverá manter-se, como previsto no regime anterior, a possibilidade – por insuficiência das 
capturas das frotas locais –, do regular abastecimento da indústria transformadora local por 
navios comunitários, como forma de garantir a actividade económica e o emprego nestas 
regiões.

Alteração 11
Artigo 5, nº 2

2. A compensação terá em conta: 2. A compensação terá em conta:

a) Para cada produto da pesca, os custos 
suplementares resultantes das desvantagens 
específicas das regiões em causa, em 

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

especial as despesas de transporte para o 
continente europeu e entre as regiões 
referidas no artigo 1º;

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

b) Para cada produto de pesca, os custos 
suplementares relativos às despesas de 
transporte no interior de cada região 
referida no artigo 1º decorrentes da 
dispersão geográfica;
b bis) O tipo de destinatários, sendo dada 
particular atenção à pequena pesca 
costeira e à pesca artesanal;
b ter) Qualquer outro tipo de intervenção 
pública que afecte o nível dos custos 
suplementares.

Justificação

A compensação dos custos suplementares deve igualmente ter em conta o escoamento entre 
as regiões ultraperiféricas. A alteração visa igualmente levar em linha de conta os custos de 
transporte acrescidos nas regiões ultraperiféricas com elevada dispersão geográfica, como é 
o caso dos Açores e Canárias, com vista à promoção do mercado local. Acrescenta-se ainda 
uma avaliação do tipo de destinatário, dando particular atenção à pequena pesca costeira e à 
pesca artesanal.

Alteração 12
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 e não deve 
exceder 85% das despesas de transporte para 
o continente europeu e entre as regiões 
referidas no artigo 1º e outras despesas 
conexas.

Contudo, os Estados-Membros poderão 
exceder este limite em casos específicos 
devidamente justificados, mediante 
notificação à Comissão, quando estiver em 
causa a viabilidade económica do sector e a 
manutenção da actividade económica e do 
emprego, respeitando o principio da não 
sobrecompensação.
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Justificação

Propõe-se o aumento em dez pontos percentuais da compensação das despesas de transporte 
e conexas para melhor compensar os custos suplementares devidos à ultraperificidade, em 
linha com os regulamentos dos Fundos Estruturais para estas regiões, garantindo a devida 
flexibilidade de decisão aos Estados-Membros na avaliação da compensação, quando estiver 
em causa a coesão económica e social.

Alteração 13
Artigo 5, nº 4

4. O montante total da compensação por ano 
não excederá:

4. O montante total da compensação por ano 
não excederá:

a) Açores e Madeira: 4 283 992 euros; a) Açores e Madeira: 4 855 314 euros;

b) Ilhas Canárias: 5 844 076 euros; b) Ilhas Canárias: 6 623 454 euros;
c) Guiana francesa e Reunião: 4 868 700
euros.

c) Guiana francesa e Reunião: 5 518 000
euros.

Justificação

Aumenta-se o envelope financeiro anual em 2 milhões de euros, mantendo a chave de 
repartição entre os Estados-Membros, para fazer face ao aumento dos custos de transporte e 
de energia, desde 2003, e tendo em conta a nova flexibilidade garantida pelo regulamento, 
que permitirá uma melhor absorção das verbas. É de lembrar que o envelope financeiro 
passa assim de cerca de 15 milhões de euros para cerca 17 milhões de euros, um montante 
mesmo assim pouco significativo, face às limitações estruturais permanentes das regiões 
ultraperiféricas, contribuindo assim para o objectivo da coesão económica e social.

Alteração 14
Artigo 7, nºs 1, 2 e 3

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 três 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". 

2. Se o plano de compensação não satisfizer 
os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, a Comissão, no prazo de dois 
meses, solicitará ao Estado-Membro que 
adapte o plano em conformidade. Nesse 

2. Se o plano de compensação não satisfizer 
os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, a Comissão, no prazo de um 
mês, solicitará ao Estado-Membro que 
adapte o plano em conformidade. Nesse 
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caso, o Estado-Membro comunicará à 
Comissão o seu plano de compensação 
adaptado.

caso, o Estado-Membro comunicará à 
Comissão o seu plano de compensação 
adaptado. 

3. Se a Comissão não reagir no prazo de dois 
meses a contar da recepção do plano de 
compensação referido nos n.ºs 1 e 2, o plano 
será considerado aprovado.

3. Se a Comissão não reagir no prazo de um 
mês a contar da recepção do plano de 
compensação referido nos n.ºs 1 e 2, o plano 
será considerado aprovado.

Justificação

Para a adequada e atempada aplicação do presente regulamento em 2007, face ao atraso na 
apresentação da proposta por parte da Comissão, e para tornar mais célere a apresentação e 
a aprovação dos planos de compensação, propõe-se reduzir todos os prazos em um mês.

Alteração 15
Artigo 7 bis (novo)

Artigo 7º bis
Ajudas estatais

1. No que diz respeito aos produtos da 
pesca, a que são aplicáveis os artigos 87º, 
88º e 89º do Tratado, a Comissão pode 
autorizar ajudas ao funcionamento nos 
sectores da produção, transformação e 
comercialização para compensar as 
desvantagens específicas da produção 
piscícola nas regiões ultraperiféricas, 
decorrentes do afastamento, da 
insularidade e da ultraperificidade, tendo 
em conta o n.º 2 do artigo 299.º do Tratado.
2. Os Estados-Membros podem atribuir um 
financiamento complementar para a 
aplicação dos planos de compensação 
referidos no artigo 7.º. Nesse caso, as 
ajudas estatais devem ser notificadas pelos 
Estados-Membros e aprovadas pela 
Comissão, em conformidade com o 
presente regulamento, como parte dos 
planos de compensação. As ajudas assim 
notificadas serão consideradas notificadas 
nos termos da primeira frase do nº 3 do 
artigo 88º do Tratado.
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Justificação

Como se passa com o POSEI-Agricultura e tendo em conta as limitações das regiões 
ultraperiféricas, deverá estar assegurada a possibilidade de complementar as medidas 
presentes no actual regulamento com auxílios estatais nacionais, no respeito do 
enquadramento legal dos auxílios estatais ao nível comunitário.

Alteração 16
Artigo 14, parágrafo 2

O presente regulamento é aplicável de 1 de 
Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2013.

O presente regulamento é aplicável a partir
de 1 de Janeiro de 2007. 

Justificação

O regime instituído não deve ser limitado no tempo, tendo em conta que esta compensação 
visa responder a obstáculos estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Não se 
percebe, assim, a existência de uma cláusula de caducidade, ao contrário do que acontece no 
POSEI-Agricultura [Regulamento (CE) 247/2006].
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