
 

COMISSÃO EUROPEIA 
DIRECÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS MARÍTIMOS E DAS PESCAS 

 

O Director-Geral 

 

 

Bruxelas, 
MARÉ/D3/RM (2021) 

 

Assunto: Recomendação: Resposta à consulta pública sobre a proposta de Regulamento 

(UE) 2021/XX do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Europeu 

Marítimo, das Pescas e da Aquicultura (UE) 2017/1004 relativo à identificação de 

tecnologias energeticamente eficientes e à especificação de elementos metodológicos 

para a determinação do esforço de pesca padrão dos navios de pesca. 

 
Caro Sr. Pavón, 
 

Obrigado por encaminhar a recomendação mencionada no assunto desta carta. Tomamos 

boa nota do desejo expresso pelo Conselho Consultivo de prever um aumento da potência 

motriz das embarcações de pesca artesanal que operam e estão registadas nas águas das 

regiões ultraperiféricas. 
 

No entanto, devo salientar que os co-legisladores concordaram em manter a condição de 

que o motor de substituição, não deve ser mais potente do que o motor atual. O projeto de 

ato de execução, sujeito a uma consulta pública à qual a vossa recomendação dá uma 

resposta, não pode alterar esta abordagem estabelecida no regulamento de base que institui 

o Fundo Europeu do Mar, das Pescas e da Aquicultura1. Um regulamento de execução da 

Comissão não tem outro objetivo, que não seja, o de especificar alguns dos aspetos mais 

técnicos que permitem aos Estados-Membros aplicar o ato de base. 
 

Aguardo com expectativa a continuação de uma cooperação frutífera. Se tiver qualquer 

outra dúvida, por favor contate a Sra. Pascale COLSON, Coordenadora dos Conselhos 

Consultivos (Pascale.COLSON@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), que encaminhará sua 

consulta para o departamento pertinente. 
 

Atenciosamente, 

 

 
Charlina VITCHEVA 

 

 
 

1 Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Julho de 2021, que institui o Fundo 

Europeu Marítimo, das Pescas e da Aquicultura e que altera o Regulamento (UE) 2017/1004 
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