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Alteração 40
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No respeitante aos cereais, é necessário 
alterar o regime de forma a tornar o sector 
mais competitivo e mais orientado para o 
mercado, mantendo a intervenção enquanto 
rede de segurança em caso de perturbações 
do mercado e facilitando a resposta dos 
agricultores às condições do mercado. Nas 
suas conclusões sobre a reforma do regime 
de intervenção para o milho, o Conselho 
previa uma revisão do conjunto do regime 
de intervenção no sector dos cereais, a 
efectuar no contexto do “exame de saúde”,  
com base numa análise que apontava para
o risco de ser necessária uma intervenção 
suplementar para a cevada se os preços 
fossem baixos. No entanto, desde então as 
perspectivas para o sector dos cereais 
mudaram substancialmente, reflectindo o 
comportamento favorável dos preços no 
mercado mundial, em consequência do 
aumento da procura mundial e do baixo 
nível global das existências de cereais. 
Neste contexto, fixar no nível zero a 
intervenção para outros cereais forrageiros 
no momento em que se procede à reforma 
do sector do milho permite a colocação em 
intervenção sem consequências negativas 
para o mercado dos cereais no seu 
conjunto. No caso do trigo duro, uma vez 
que as perspectivas para este cereal são 
igualmente favoráveis, as compras em 
intervenção podem ser suprimidas por 
terem perdido a sua razão de ser, já que os 
preços de mercado são muito superiores ao 
preço de intervenção. Dado que a 
intervenção no sector dos cereais tem por 
objectivo servir de rede de segurança, e 

(3) No respeitante aos cereais, é necessário 
alterar o regime de forma a tornar o sector 
mais competitivo e mais orientado para o 
mercado, mantendo a intervenção enquanto 
rede de segurança em caso de perturbações 
do mercado e facilitando a resposta dos 
agricultores às condições do mercado. Nas 
suas conclusões sobre a reforma do regime 
de intervenção para o milho, o Conselho 
previa uma revisão do conjunto do regime 
de intervenção no sector dos cereais, a 
efectuar no contexto do “exame de saúde”,  
com base numa análise que apontava para 
o risco de ser necessária uma intervenção 
suplementar para a cevada se os preços 
fossem baixos. No entanto, desde então as 
perspectivas para o sector dos cereais 
mudaram substancialmente, reflectindo o 
comportamento favorável dos preços no 
mercado mundial, em consequência do 
aumento da procura mundial e do baixo 
nível global das existências de cereais. 
Neste contexto, fixar no nível zero a 
intervenção para outros cereais forrageiros 
no momento em que se procede à reforma 
do sector do milho permite a colocação em 
intervenção sem consequências negativas 
para o mercado dos cereais no seu 
conjunto. No caso do trigo duro, uma vez 
que as perspectivas para este cereal são 
igualmente favoráveis, as compras em 
intervenção podem ser suprimidas por 
terem perdido a sua razão de ser, já que os 
preços de mercado são muito superiores ao 
preço de intervenção. Dado que a 
intervenção no sector dos cereais tem por 
objectivo servir de rede de segurança, 
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não influenciar a formação dos preços, as 
diferenças entre Estados-Membros no que 
se refere aos períodos de colheita, que 
correspondem ao início das campanhas de 
comercialização, deixam de ser 
pertinentes, uma vez que o regime deixará 
de fixar preços que reflictam os níveis de 
intervenção acrescidos de aumentos 
mensais. Por razões de simplificação, 
convém harmonizar em toda a 
Comunidade as datas de intervenção para 
os cereais.

apenas convém aplicar a intervenção no 
decurso dos últimos três meses da 
campanha de comercialização.

Or. de

Justificação

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Alteração 41
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Desde a reforma de 2003, o sector do 
arroz tornou-se mais competitivo - a 
produção é estável, as existências 
diminuem em consequência do aumento da 
procura na Comunidade e no mercado 
mundial e o preço previsto é 
significativamente superior ao preço de 
intervenção. As compras de intervenção de 
arroz deixaram portanto de ser 
necessárias, pelo que devem ser 
suprimidas.

(4) Desde a reforma de 2003, o sector do 
arroz tornou-se mais competitivo - a 
produção é estável, as existências 
diminuem em consequência do aumento da 
procura na Comunidade e no mercado 
mundial e o preço previsto é 
significativamente superior ao preço de 
intervenção. A intervenção deveria, 
contudo, ser mantida como rede de 
segurança.

Or. de
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Justificação

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Alteração 42
Albert Deß 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Segundo as previsões, a produção e o 
consumo de carne de suíno irão aumentar a 
médio prazo, embora mais lentamente do 
que nos últimos dez anos devido à 
concorrência da carne de aves de capoeira 
e ao aumento do preço dos alimentos para 
animais. Prevê-se que os preços dos suínos 
permaneçam muito acima do preço de 
intervenção. À luz da situação e das 
perspectivas de mercado, e dado que não é 
utilizada há muitos anos, as compras de 
intervenção devem ser suprimidas.

(5) Segundo as previsões, a produção e o 
consumo de carne de suíno irão aumentar 
muito mais lentamente do que nos últimos 
dez anos devido à concorrência da carne de 
aves de capoeira e ao aumento do preço 
dos alimentos para animais. Os preços dos 
suínos podem perfeitamente voltar a 
descer a um nível inferior ao do preço de 
intervenção. À luz da situação do mercado 
e da sua possível evolução, e embora a 
intervenção não seja utilizada há muitos 
anos, as compras de intervenção devem, 
porém, ser mantidas.

Or. de

Justificação

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Alteração 43
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Segundo as previsões, a produção e o 
consumo de carne de suíno irão aumentar a 
médio prazo, embora mais lentamente do 
que nos últimos dez anos devido à 
concorrência da carne de aves de capoeira 
e ao aumento do preço dos alimentos para 
animais. Prevê-se que os preços dos suínos 
permaneçam muito acima do preço de 
intervenção. À luz da situação e das 
perspectivas de mercado, e dado que não é 
utilizada há muitos anos, as compras de 
intervenção devem ser suprimidas.

(5) Segundo as previsões, a produção e o 
consumo de carne de suíno irão aumentar a 
médio prazo, embora mais lentamente do 
que nos últimos dez anos devido à 
concorrência da carne de aves de capoeira 
e ao aumento do preço dos alimentos para 
animais. Prevê-se que os preços dos suínos 
permaneçam muito acima do preço de 
intervenção. Não sendo utilizada há muitos 
anos, mas atendendo às possibilidades de 
modificação do mercado por razões de 
ordem sanitária ou outra, a fim de 
preservar uma "rede de segurança" o 
princípio da intervenção deve ser 
mantido.

Or. ro

Justificação

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Alteração 44
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A intervenção para os produtos acima 
referidos pode ser suprimida com 
segurança em 2009, já que a situação e as 
perspectivas actuais do mercado indicam 
que tais produtos não poderiam dela 
beneficiar nesse ano.

(6) A intervenção para o arroz e a carne de 
suíno pode ser suprimida com segurança 
em 2009, já que a situação e as 
perspectivas actuais do mercado indicam 
que tais produtos não poderiam dela 
beneficiar nesse ano.
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Or. de

Justificação

 Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Alteração 45
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Atendendo à instabilidade do 
mercado leiteiro e às perturbações e 
prejuízos que o aumento de 2% da quota 
de leite na actual campanha provocaram 
ao nível da produção, sem consequências 
positivas para os consumidores, não deve 
ser feita qualquer alteração às quotas de 
leite no curto prazo. Uma avaliação 
adequada da situação global do sector do 
leite deve ser efectuada em 2010, aferindo 
da necessidade ou não de continuação do 
sistema de quotas de leite depois de 2015.

Or. pt

Alteração 46
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos 

Suprimido
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Estados-Membros que não faziam parte 
da Comunidade antes do alargamento de 
2004 provoca uma diminuição da 
produção de leite de subsistência, 
enquanto o crescimento da produção 
permanece limitado devido à existência de 
quotas. Paralelamente, a quantidade de 
leite entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a 
aumentar durante o período de projecção. 
Atendendo à forte procura interna e 
externa, o regime de quotas leiteiras, 
introduzido para fazer face à 
sobreprodução, limita neste momento o 
desenvolvimento da produção. Nesta 
situação, as quotas entravam a orientação 
para o mercado, uma vez que falseiam a 
resposta dos agricultores aos sinais dados 
pelos preços e impedem ganhos de 
eficiência no sector, retardando a 
reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários 
possam ser realizados gradualmente. 
Nesta perspectiva, a eliminação 
progressiva das quotas leiteiras através de 
aumentos anuais (de 1% por campanha 
de comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

Or. pt

Justificação

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo
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Alteração 47
Albert Deß 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos 
Estados-Membros que não faziam parte 
da Comunidade antes do alargamento de 
2004 provoca uma diminuição da 
produção de leite de subsistência, 
enquanto o crescimento da produção 
permanece limitado devido à existência de 
quotas. Paralelamente, a quantidade de 
leite entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a 
aumentar durante o período de projecção. 
Atendendo à forte procura interna e 
externa, o regime de quotas leiteiras, 
introduzido para fazer face à 
sobreprodução, limita neste momento o 
desenvolvimento da produção. Nesta 
situação, as quotas entravam a orientação 
para o mercado, uma vez que falseiam a 
resposta dos agricultores aos sinais dados 
pelos preços e impedem ganhos de 
eficiência no sector, retardando a 
reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários 
possam ser realizados gradualmente. 
Nesta perspectiva, a eliminação 
progressiva das quotas leiteiras através de 
aumentos anuais (de 1% por campanha 
de comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

Suprimido
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Or. de

Justificação

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Alteração 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos 
Estados-Membros que não faziam parte 
da Comunidade antes do alargamento de 
2004 provoca uma diminuição da 
produção de leite de subsistência, 
enquanto o crescimento da produção 
permanece limitado devido à existência de 
quotas. Paralelamente, a quantidade de 
leite entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a 
aumentar durante o período de projecção. 
Atendendo à forte procura interna e 
externa, o regime de quotas leiteiras, 
introduzido para fazer face à 
sobreprodução, limita neste momento o 

(8) O regime de quotas leiteiras em vigor 
não satisfaz os actuais requisitos 
económicos, sociais e ecológicos e de um 
sector do leite moderno. Há que evitar 
uma maior concentração e intensificação 
da produção de leite num número 
reduzido de regiões favorecidas. A 
produção de leite da UE deveria ser 
sobretudo desenvolvida em terrenos de 
pastagens. Além disso, importa pôr cobro 
ao défice de alimentos proteicos para 
animais e reduzir, assim, a dependência 
da produção leiteira relativamente às 
importações de alimentos para animais. 
Convém, pois estabelecer, no quadro do 
"exame de saúde"da PAC,  uma 
regulamentação-quadro para as  
organizações de produtores de leite que 
encoraje estes últimos a uma produção, 
recolha e comercialização do leite em 
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desenvolvimento da produção. Nesta 
situação, as quotas entravam a orientação 
para o mercado, uma vez que falseiam a 
resposta dos agricultores aos sinais dados 
pelos preços e impedem ganhos de 
eficiência no sector, retardando a 
reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários 
possam ser realizados gradualmente. 
Nesta perspectiva, a eliminação 
progressiva das quotas leiteiras através de 
aumentos anuais (de 1% por campanha 
de comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

regime de autonomia e em função das 
necessidades.  O sector do leite necessita 
de uma regulação quantitativa flexível 
que seja norteada pela qualidade e pelo 
respeito do ambiente, de molde a que a 
produção responda às necessidades, 
garanta preços aos produtores suficientes 
para cobrir os custos, mesmo em caso de 
flutuação da procura, e cujo escoamento 
não necessite de subvenções do Estado 
nem de ajudas à exportação. Importa, por 
conseguinte, rejeitar o aumento das 
quotas leiteiras. Os produtores devem, 
antes, ser incentivados a reduzirem a 
produção de leite não susceptível de 
escoamento e a protegerem-se contra as 
práticas de "dumping"dos supermercados 
e das indústrias leiteiras.

Or. de

Alteração 49
Stéphane Le Foll 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos 
Estados-Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a 
aumentar durante o período de projecção. 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
por uma gestão demasiado rígida das 
quotas de leite, diminua de uma forma 
gradual, ainda que modesta, dado que a 
reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à gestão actual das quotas.  
Com uma gestão demasiado rígida das 
quotas, determinados Estados-Membros 
são actualmente incapazes de responder 
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Atendendo à forte procura interna e 
externa, o regime de quotas leiteiras, 
introduzido para fazer face à 
sobreprodução, limita neste momento o 
desenvolvimento da produção. Nesta 
situação, as quotas entravam a orientação 
para o mercado, uma vez que falseiam a 
resposta dos agricultores aos sinais dados 
pelos preços e impedem ganhos de 
eficiência no sector, retardando a 
reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários 
possam ser realizados gradualmente. 
Nesta perspectiva, a eliminação 
progressiva das quotas leiteiras através de 
aumentos anuais (de 1% por campanha 
de comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

aos seus mercados internos e externos, 
enquanto que outros Esatdos-Membros 
não conseguem produzir a respectiva 
quota nacional. Para fazer face a esta 
situação, importa adaptar o contingente 
de produção nos Estados-Membros 
deficitários mediante aumentos anuais e 
assimétricos das quotas, de molde a 
permitir-lhes responder às suas 
necessidades e sem que esse aumento 
induza uma baixa dos preços do leite.

Or. fr

Justificação

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Alteração 50
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a (8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
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produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos 
anuais (de 1 % por campanha de 
comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Só é possível 
tomar uma posição definitiva sobre a 
adaptação das quotas até 2015 em relação 
com a adopção de medidas de 
acompanhamento a favor dos produtores 
de leite e subordinando-a a uma 
observação do mercado em 2009, pelo que 
o regime de quotas leiteiras não deveria 
ser revisto no quadro do "exame de 
saúde"da PAC. A adaptação das quotas 
leiteiras só deveria ter lugar a partir da
campanha de comercialização 2010/2011. 

Or. de

Justificação

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
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bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Alteração 51
Ilda Figueiredo 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários 
possam ser realizados gradualmente. 
Nesta perspectiva, a eliminação 
progressiva das quotas leiteiras através de 
aumentos anuais (de 1% por campanha 
de comercialização entre 2009/2010 e 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite nacionais, diminua de 
uma forma gradual, ainda que modesta, 
dado que a reestruturação em curso nos 
Estados-Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas 
nacionais. Paralelamente, a quantidade de 
leite entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. Deve ser alterado o 
acordo que prevê o fim das quotas 
leiteiras em 2015, para garantir a 
continuação do sistema, embora em 
termos mais justos do que os actuais.
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2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

Or. pt

Justificação

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Alteração 52
Peter Baco 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8)  Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas.  
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 

(8)  Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas.  
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
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orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos 
anuais (de 1% por campanha de 
comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento permite 
uma transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente, tendo em 
conta a análise do impacto do aumento 
das quotas em 2008 e 2009, bem como a 
experiência dos Estados Unidos e do 
Canadá na matéria.  

Or. sk

Justificação

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Alteração 53
Jan Mulder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
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leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 3% por campanha de comercialização 
entre 2009/2014 e 2014/2015) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime. 

Or. en

Justificação

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 
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Alteração 54
Niels Busk 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 2% por campanha de comercialização 
entre 2009/2014 e 2014/2015) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime. 

Or. en
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Justificação

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Alteração 55
Mairead McGuinness 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
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ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 2% por campanha de comercialização 
entre 2009/2014 e 2014/2015) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

Or. en

Alteração 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
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quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de pelo menos 2% por campanha de 
comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o anexo 
I do presente regulamento permite uma 
transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo do 
regime. 

Or. en

Justificação

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Alteração 57
Czesław Adam Siekierski 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
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durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. Se o desaparecimento das 
quotas leiteiras está programado para 
2015, os ajustamentos necessários devem 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 2% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

Or. pl

Alteração 58
Kyösti Virrankoski 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite nacionais, diminua de 
uma forma gradual, ainda que modesta, 
dado que a reestruturação em curso nos 
Estados-Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas 
nacionais. Paralelamente, a quantidade de 
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entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários 
possam ser realizados gradualmente.
Nesta perspectiva, a eliminação 
progressiva das quotas leiteiras através de 
aumentos anuais (de 1% por campanha de 
comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o anexo 
I do presente regulamento permite uma 
transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo do 
regime.

leite entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o actual 
regime de quotas leiteiras, introduzido para 
fazer face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O actual regime de 
quotas leiteiras expirará em 2015. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais, 
em conformidade com o anexo I do 
presente regulamento (de 2% para a 
campanha de comercialização de 
2008/2009 e de 1% por campanha de 
comercialização 2009/10 e 2010/2011) 
facilita uma transição harmoniosa, evitando 
um ajustamento demasiado brusco no 
termo do regime. Será criado o Fundo do 
Leite, financiado pelos montantes 
correspondentes à aplicação da supertaxa 
e às poupanças geradas pelo 
desmantelamento dos instrumentos de 
mercado, podendo este Fundo ser 
utilizado pelos Estados-Membros para 
efeitos de concessão do prémio por vaca 
leiteira às regiões montanhosas e outra 
regiões desfavorecidas.

Or. en

Alteração 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a (8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
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produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o 
regime de quotas leiteiras, introduzido 
para fazer face à sobreprodução, limita 
neste momento o desenvolvimento da 
produção. Nesta situação, as quotas 
entravam a orientação para o mercado, 
uma vez que falseiam a resposta dos 
agricultores aos sinais dados pelos preços 
e impedem ganhos de eficiência no sector, 
retardando a reestruturação. O 
desaparecimento das quotas está 
programado para 2015, a fim de que os 
ajustamentos necessários possam ser 
realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos 
anuais (de 1% por campanha de 
comercialização entre 2009/2010 e 
2013/2014) em conformidade com o anexo 
I do presente regulamento permite uma 
transição harmoniosa, evitando um 
ajustamento demasiado brusco no termo 
do regime.

produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Um 
aumento das quotas do leite  em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento (de 2% para a campanha de 
comercialização de 2008/09 e de 1% por 
campanha de comercialização 2009/10 e 
2010/11) permitirá dispor dos elementos 
necessários para proceder a uma 
avaliação adequada da situação do 
mercado do sector do leite.

Or. pt
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Alteração 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite, diminua de uma 
forma gradual, ainda que modesta, dado 
que a reestruturação em curso nos Estados-
Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas. 
Paralelamente, a quantidade de leite 
entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento permite uma transição 
harmoniosa, evitando um ajustamento 
demasiado brusco no termo do regime.

(8) Prevê-se que, a médio prazo, a 
produção leiteira comunitária total, que 
está sujeita aos limites máximos impostos 
pelas quotas de leite nacionais, diminua de 
uma forma gradual, ainda que modesta, 
dado que a reestruturação em curso nos 
Estados-Membros que não faziam parte da 
Comunidade antes do alargamento de 2004 
provoca uma diminuição da produção de 
leite de subsistência, enquanto o 
crescimento da produção permanece 
limitado devido à existência de quotas 
nacionais. Paralelamente, a quantidade de 
leite entregue a centrais leiteiras para 
transformação deverá continuar a aumentar 
durante o período de projecção. Atendendo 
à forte procura interna e externa, o regime 
de quotas leiteiras, introduzido para fazer 
face à sobreprodução, limita neste 
momento o desenvolvimento da produção. 
Nesta situação, as quotas entravam a 
orientação para o mercado, uma vez que 
falseiam a resposta dos agricultores aos 
sinais dados pelos preços e impedem 
ganhos de eficiência no sector, retardando 
a reestruturação. O desaparecimento das 
quotas está programado para 2015, a fim 
de que os ajustamentos necessários possam 
ser realizados gradualmente. Nesta 
perspectiva, a eliminação progressiva das 
quotas leiteiras através de aumentos anuais 
(de 1% por campanha de comercialização 
entre 2009/2010 e 2013/2014) em 
conformidade com o anexo I do presente 
regulamento é insuficiente para os 
Estados-Membros em que este período de 
transição"harmoniosa" deve servir para 
preparar as explorações para uma 
situação de concorrência acrescida e que 
tenham necessidade de um aumento 
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diferenciado e mais significativo para 
evitar um ajustamento demasiado brusco 
no termo do regime

Or. es

Alteração 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Antes da adaptação das quotas 
leiteiras, cumpre proceder a uma análise
das repercussões do aumento de 2% das 
referidas quotas em 1.4.2008. As 
repercussões no mercado mundial e no 
mercado interno da UE serão expostas 
num relatório ao Parlamento. O mesmo se 
aplica à evolução registada nas diferentes 
regiões de produção no que respeita à 
evolução dos preços no produtor, à 
evolução dos preços ao consumidor e ao 
impacto em matéria social. Neste 
contexto, impõe-se ter em conta a 
conservação da paisagem nas zonas 
desfavorecidas pela Natureza, a 
manutenção da paisagem cultural e a 
competitividade das explorações de gado 
leiteiro.

Or. de

Alteração 62
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A). A partir de 2009, o apoio ao 
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investimento a favor dos produtores de 
leite deve deixar de ser circunscrito à 
quota determinada, para que o 
investimento dos produtores possa ser 
mais orientado para o mercado. 

Or. de

Justificação

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Alteração 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A) Observa-se uma subutilização 
líquida das quotas leiteiras à escala da 
UE, que se revela muito afastada da 
realidade face à quota nacional e 
respectiva utilização em cada 
Estado-Membro. Assim sendo, afigura-se 
necessário que as alterações decorrentes 
desta revisão contemplem a situação 
específica dos Estados-Membros 
confrontados com dificuldades estruturais 
ou com problemas internos de tensão 
entre a oferta e a procura; no tocante a 
estes últimos, convém ir além do aumento 
linear, de carácter geral, de 1% 
inicialmente previsto. 

Or. es
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Alteração 64
Albert Deß 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado do queijo cresce a um 
ritmo constante, com a procura a 
aumentar tanto dentro como fora da 
Comunidade. Por conseguinte, de um 
modo geral os preços dos queijos mantêm-
se há já algum tempo a um bom nível, não 
tendo sido muito afectados pela redução 
dos preços institucionais dos produtos a 
granel (manteiga e pó). A ajuda 
permanente e a ajuda facultativa à 
armazenagem privada de um produto 
como o queijo, de grande valor e guiado 
pelo mercado, já não se justificam nem do 
ponto de vista económico nem ao nível da 
gestão de mercado, pelo que devem ser 
suprimidas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Alteração 65
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado do queijo cresce a um ritmo 
constante, com a procura a aumentar tanto 
dentro como fora da Comunidade. Por 
conseguinte, de um modo geral os preços 
dos queijos mantêm-se há já algum tempo 
a um bom nível, não tendo sido muito 

(9) O mercado do queijo cresce a um ritmo 
constante, com a procura a aumentar tanto 
dentro como fora da Comunidade. Por 
conseguinte, de um modo geral os preços 
dos queijos mantêm-se há já algum tempo 
a um bom nível, não tendo sido muito 



AM\738991PT.doc 29/79 PE412.017v01-00

PT

afectados pela redução dos preços 
institucionais dos produtos a granel 
(manteiga e pó). A ajuda permanente e a 
ajuda facultativa à armazenagem privada 
de um produto como o queijo, de grande 
valor e guiado pelo mercado, já não se
justificam nem do ponto de vista 
económico nem ao nível da gestão de 
mercado, pelo que devem ser suprimidas.

afectados pela redução dos preços 
institucionais dos produtos a granel 
(manteiga e pó). Embora a ajuda 
permanente e a ajuda facultativa à 
armazenagem privada de um produto como 
o queijo, de grande valor e guiado pelo 
mercado, já não sejam de momento 
necessárias, nem do ponto de vista 
económico, nem ao nível da gestão de 
mercado, devem, contudo, continuar a 
vigorar como rede de segurança. As 
verbas assim obtidas devem ser integradas 
no Fundo do Leite.

Or. de

Justificação

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Alteração 66
Mairead McGuinness 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A ajuda à armazenagem privada de 
manteiga não é muito utilizada. Não 
obstante, dado o carácter sazonal da 
produção de leite na Comunidade, a 
produção de manteiga obedecerá sempre a 
um padrão sazonal. Por conseguinte, pode 
verificar-se no mercado da manteiga uma 
pressão temporária, susceptível de ser 
atenuada pela armazenagem sazonal. A 
Comissão deve, porém, tomar esta decisão
com base numa análise sólida do 
mercado, e não por força da obrigação de 
abrir o regime todos os anos, pelo que este 
se deve tornar facultativo.

(10) A ajuda à armazenagem privada de 
manteiga não é muito utilizada. Não 
obstante, dado o carácter sazonal da 
produção de leite na Comunidade, a 
produção de manteiga obedecerá sempre a 
um padrão sazonal. Por conseguinte, pode 
verificar-se no mercado da manteiga uma 
pressão temporária, susceptível de ser 
atenuada pela armazenagem sazonal. Esta 
decisão sobre a taxa apropriada de ajuda 
ao mercado assenta numa análise 
concertada das necessidades imediatas do 
mercado.  
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Or. en

Alteração 67
Albert Deß 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As ajudas ao escoamento de 
manteiga para o fabrico de produtos de 
pastelaria e gelados alimentares e para 
consumo directo foram reduzidas 
paralelamente à diminuição do preço de 
intervenção para a manteiga a partir de 
2004, e eram iguais a zero antes da 
suspensão dos concursos devido à 
situação favorável do mercado. Estes 
regimes de ajuda ao escoamento já não 
são necessários para apoiar o mercado ao 
nível do preço de intervenção, pelo que 
devem ser suprimidos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Alteração 68
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As ajudas ao escoamento de manteiga 
para o fabrico de produtos de pastelaria e 
gelados alimentares e para consumo directo 
foram reduzidas paralelamente à 
diminuição do preço de intervenção para a 
manteiga a partir de 2004, e eram iguais a 

(12) As ajudas ao escoamento de manteiga 
para o fabrico de produtos de pastelaria e 
gelados alimentares e para consumo directo 
foram reduzidas paralelamente à 
diminuição do preço de intervenção para a 
manteiga a partir de 2004, e eram iguais a 
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zero antes da suspensão dos concursos 
devido à situação favorável do mercado.
Estes regimes de ajuda ao escoamento já 
não são necessários para apoiar o 
mercado ao nível do preço de intervenção, 
pelo que devem ser suprimidos.

zero antes da suspensão dos concursos 
devido à situação favorável do mercado.

Or. de

Justificação

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Alteração 69
Mairead McGuinness 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As ajudas ao escoamento de manteiga 
para o fabrico de produtos de pastelaria e 
gelados alimentares e para consumo directo 
foram reduzidas paralelamente à 
diminuição do preço de intervenção para a 
manteiga a partir de 2004, e eram iguais a 
zero antes da suspensão dos concursos 
devido à situação favorável do mercado. 
Estes regimes de ajuda ao escoamento já 
não são necessários para apoiar o mercado 
ao nível do preço de intervenção, pelo que 
devem ser suprimidos.

(12) As ajudas ao escoamento de manteiga 
para o fabrico de produtos de pastelaria e 
gelados alimentares e para consumo directo 
foram reduzidas paralelamente à 
diminuição do preço de intervenção para a 
manteiga a partir de 2004, e eram iguais a 
zero antes da suspensão dos concursos 
devido à situação favorável do mercado. 
Estes regimes de ajuda anual automática  
ao escoamento já não são necessários para 
apoiar o mercado ao nível do preço de 
intervenção, mas a Comissão deve manter 
a flexibilidade necessária para regressar 
ao regime de ajudas ao consumo.

Or. en



PE412.017v01-00 32/79 AM\738991PT.doc

PT

Alteração 70
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12)As ajudas ao escoamento de manteiga 
para o fabrico de produtos de pastelaria e 
gelados alimentares e para consumo directo 
foram reduzidas paralelamente à 
diminuição do preço de intervenção para a 
manteiga a partir de 2004,  e eram iguais a 
zero antes da suspensão dos concursos 
devido à situação favorável do mercado. 
Estes regimes de ajuda ao escoamento já 
não são necessários para apoiar o mercado 
ao nível do preço de intervenção, pelo que 
devem ser suprimidos.

(12) As ajudas ao escoamento de manteiga 
para o fabrico de produtos de pastelaria e 
gelados alimentares e para consumo directo 
foram reduzidas paralelamente à 
diminuição do preço de intervenção para a 
manteiga a partir de 2004,  e eram iguais a 
zero antes da suspensão dos concursos 
devido à situação favorável do mercado. 
Estes regimes de ajuda ao escoamento já 
não são actualmente necessários para 
apoiar o mercado ao nível do preço de 
intervenção, pelo que convém preservar o 
nível de uma "rede de segurança".

Or. ro

Justificação

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Alteração 71
Kyösti Virrankoski 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para aumentar a competitividade do 
sector agrícola comunitário e promover 
uma agricultura mais sustentável e 
orientada para o mercado, é necessário 
continuar a deslocar o apoio da produção 
para o produtor, como sucedeu com a 
reforma da política agrícola comum de 
2003, suprimindo as ajudas para as 
forragens secas, o linho, o cânhamo e a 

«13. Para aumentar a competitividade do 
sector agrícola comunitário e promover 
uma agricultura mais sustentável e 
orientada para o mercado, é necessário 
continuar a deslocar o apoio da produção 
para o produtor, como sucedeu com a 
reforma da política agrícola comum de 
2003, suprimindo as ajudas para as 
forragens secas, o linho, o cânhamo, 
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fécula de batata, previstas actualmente no 
Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do 
Conselho, de 22 de Outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única»), e integrando 
o apoio aos produtos acima referidos num 
regime de apoio ao rendimento, dissociado, 
para cada exploração agrícola. Como foi o 
caso no âmbito da reforma de 2003, a 
dissociação da ajuda aos agricultores 
tornará muito mais eficaz a ajuda ao 
rendimento, sem afectar os montantes 
efectivamente pagos.

previstas actualmente no Regulamento 
(CE) n.° 1234/2007 do Conselho, de 22 de 
Outubro de 2007, que estabelece uma 
organização comum dos mercados 
agrícolas e disposições específicas para 
certos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única»), e integrando o apoio aos 
produtos acima referidos num regime de 
apoio ao rendimento, dissociado, para cada 
exploração agrícola. Como foi o caso no 
âmbito da reforma de 2003, a dissociação 
da ajuda aos agricultores tornará muito 
mais eficaz a ajuda ao rendimento, sem 
afectar os montantes efectivamente pagos.

Or. en

Alteração 72
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Em 2000, o Conselho decidiu eliminar 
progressivamente a ajuda às fibras curtas 
de linho e às fibras de cânhamo. Esta 
decisão será implementada a partir da 
campanha de comercialização de 
2009/2010 em conformidade com as 
alterações introduzidas na OCM única pelo 
Regulamento (CE) n.º 247/2008, da mesma 
forma que a supressão progressiva da ajuda 
complementar à transformação para 
transformadores de linho cultivado em 
zonas tradicionais. A ajuda às fibras longas 
de linho deve ser dissociada. Contudo, para 
permitir a adaptação do sector, convém 
efectuar metade da transferência para o 
regime de pagamento único em 2011 e 
transferir o restante em 2013.

(14) Em 2000, o Conselho decidiu eliminar 
progressivamente a ajuda às fibras curtas 
de linho e às fibras de cânhamo. Esta 
decisão será implementada a partir da 
campanha de comercialização de 
2009/2010 em conformidade com as 
alterações introduzidas na OCM única pelo 
Regulamento (CE) n.º 247/2008, da mesma 
forma que a supressão progressiva da ajuda 
complementar à transformação para 
transformadores de linho cultivado em 
zonas tradicionais. A ajuda às fibras longas 
de linho deve ser dissociada. Contudo, para 
permitir a adaptação do sector, convém 
manter o sistema actual pelo menos até à 
campanha de comercialização 2012/2013 
e, no caso da Roménia  e da Bulgária, 
mesmo até  2014/2015.

Or. ro
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Justificação

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Alteração 73
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Em 2000, o Conselho decidiu eliminar 
progressivamente a ajuda às fibras curtas 
de linho e às fibras de cânhamo. Esta 
decisão será implementada a partir da 
campanha de comercialização de 
2009/2010 em conformidade com as 
alterações introduzidas na OCM única pelo 
Regulamento (CE) n.º 247/2008, da mesma 
forma que a supressão progressiva da ajuda 
complementar à transformação para 
transformadores de linho cultivado em 
zonas tradicionais. A ajuda às fibras longas 
de linho deve ser dissociada. Contudo, para 
permitir a adaptação do sector, convém 
efectuar metade da transferência para o 
regime de pagamento único em 2011 e 
transferir o restante em 2013.

(14) Em 2000, o Conselho decidiu eliminar 
progressivamente a ajuda às fibras curtas 
de linho e às fibras de cânhamo. Esta 
decisão será implementada a partir da 
campanha de comercialização de 
2009/2010 em conformidade com as 
alterações introduzidas na OCM única pelo 
Regulamento (CE) n.º 247/2008, da mesma 
forma que a supressão progressiva da ajuda 
complementar à transformação para 
transformadores de linho cultivado em 
zonas tradicionais. A ajuda às fibras longas 
de linho deve ser dissociada. Contudo, para 
permitir a adaptação do sector, convém 
efectuar a transferência para o regime de 
pagamento único o mais tardar em 2013.

Or. de

Justificação

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Alteração 74
Albert Deß 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O regime das forragens secas foi 
reformado em 2003, quando uma parte da 
ajuda foi concedida aos produtores e 
dissociada. Dado que o “exame de saúde” 
preconiza, de uma forma geral, uma maior 
orientação para o mercado, e atendendo às 
perspectivas actuais dos mercados de 
alimentos para animais, é necessário 
completar a transição para a dissociação 
total em todo o sector, dissociando as 
ajudas que ainda lhe são concedidas. 

(15) O regime das forragens secas foi 
reformado em 2003, quando uma parte da 
ajuda foi concedida aos produtores e 
dissociada. Dado que o “exame de saúde” 
preconiza, de uma forma geral, uma maior 
orientação para o mercado, e atendendo às 
perspectivas actuais dos mercados de 
alimentos para animais, é necessário 
completar a transição para a dissociação 
total em todo o sector, dissociando, o mais 
tardar em 2013, as ajudas que ainda lhe 
são concedidas. 

Os efeitos da supressão do pagamento da 
ajuda aos transformadores devem poder 
ser atenuados através de ajustamentos 
adequados do preço pago aos produtores 
das matérias-primas, que, em 
consequência da dissociação, 
beneficiarão de direitos mais importantes 
aos pagamentos directos. A supressão da 
ajuda aos transformadores é igualmente 
justificada pela situação do mercado e 
pelas perspectivas para as proteaginosas 
no seu conjunto. Tendo em conta a 
reestruturação do sector, já em curso 
desde a reforma de 2003, e a recente 
tomada de consciência do impacto 
ambiental particularmente negativo da 
produção de forragens desidratadas, a 
ajuda deve ser dissociada, embora seja 
necessário prever um curto período 
transitório de dois anos para permitir a 
adaptação do sector.

Or. de

Justificação

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
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Teilkopplung.

Alteração 75
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O regime das forragens secas foi 
reformado em 2003, quando uma parte da 
ajuda foi concedida aos produtores e 
dissociada. Dado que o “exame de saúde” 
preconiza, de uma forma geral, uma maior 
orientação para o mercado, e atendendo às 
perspectivas actuais dos mercados de 
alimentos para animais, é necessário 
completar a transição para a dissociação 
total em todo o sector, dissociando as 
ajudas que ainda lhe são concedidas. Os 
efeitos da supressão do pagamento da 
ajuda aos transformadores devem poder ser 
atenuados através de ajustamentos 
adequados do preço pago aos produtores 
das matérias-primas, que, em consequência 
da dissociação, beneficiarão de direitos 
mais importantes aos pagamentos directos. 
A supressão da ajuda aos transformadores 
é igualmente justificada pela situação do 
mercado e pelas perspectivas para as 
proteaginosas no seu conjunto. Tendo em 
conta a reestruturação do sector, já em 
curso desde a reforma de 2003, e a recente 
tomada de consciência do impacto 
ambiental particularmente negativo da 
produção de forragens desidratadas, a 
ajuda deve ser dissociada, embora seja 
necessário prever um curto período 
transitório de dois anos para permitir a 
adaptação do sector.

(15) O regime das forragens secas foi 
reformado em 2003, quando uma parte da 
ajuda foi concedida aos produtores e 
dissociada. Dado que o “exame de saúde” 
preconiza, de uma forma geral, uma maior 
orientação para o mercado, e atendendo às 
perspectivas actuais dos mercados de 
alimentos para animais, é necessário 
completar a transição para a dissociação 
total em todo o sector, dissociando as 
ajudas que ainda lhe são concedidas. Os 
efeitos da supressão do pagamento da 
ajuda aos transformadores devem poder ser 
atenuados através de ajustamentos 
adequados do preço pago aos produtores 
das matérias-primas, que, em consequência 
da dissociação, beneficiarão de direitos 
mais importantes aos pagamentos directos. 
A supressão da ajuda aos transformadores 
é igualmente justificada pela situação do 
mercado e pelas perspectivas para as 
proteaginosas no seu conjunto. Tendo em 
conta a reestruturação do sector, já em 
curso desde a reforma de 2003, e a recente 
tomada de consciência do impacto 
ambiental particularmente negativo da 
produção de forragens desidratadas, a 
ajuda deve ser dissociada, o mais tardar 
em 2013, para permitir a adaptação do 
sector.

Or. de
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Justificação

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Alteração 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Dada a evolução no mercado interno 
e nos mercados internacionais dos cereais 
e do amido, a restituição à produção de 
amido deixou de satisfazer os seus 
objectivos iniciais, pelo que deve ser 
suprimida. Devido à situação e às 
perspectivas do mercado, a ajuda foi 
fixada no nível zero durante algum tempo, 
prevendo-se que assim continue, pelo que 
a ajuda pode ser rapidamente suprimida 
sem efeitos negativos para o sector.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Alteração 77
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As disposições sobre medidas 
excepcionais de apoio ao mercado

Suprimido
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relacionadas com as doenças animais 
devem ser integradas numa disposição de 
carácter horizontal sobre a gestão dos 
riscos, pelo que devem ser suprimidas do 
Regulamento (CE) n.°1234/2007.

Or. de

Alteração 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser 
dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de contribuírem para os 
prémios de seguro agrícola pagos pelos 
agricultores ou pelas organizações de 
produtores, e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doença dos 
animais ou das plantas.

Or. es

Alteração 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Comissão abolirá todas as 
restituições à exportação até 2013.

Or. en
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Justificação

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Alteração 80
Paulo Casaca 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 247/2006
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

  (-1) O artigo 4.° n.º 3 do Regulamento 
(CE) nº 247/2006 é alterado do seguinte 
modo:
"Em derrogação da alínea a) do n.º 2, 
podem se expedidas dos Açores para o 
resto da Comunidade as seguintes 
quantidades máximas de açúcar (do 
código NC 1701) durante os seguinte 
anos:
— em 2008: 3 000 toneladas,
— em 2009: 2 285 toneladas,
— em 2010: 1 570 toneladas,
— em 2011:    855 toneladas.

Or. pt

Justificação

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterraba de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.
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Alteração 81
Duarte Freitas

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 247/2006
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 4.° n.º 3 do Regulamento 
(CE) nº 247/2006 é alterado do seguinte 
modo:
"Em derrogação da alínea a) do n.º 2, 
podem se expedidas dos Açores para o 
resto da Comunidade as seguintes 
quantidades máximas de açúcar (do 
código NC 1701) durante os seguinte 
anos:

Or. pt

Alteração 82
Paulo Casaca 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 5.° n.º 1 do Regulamento 
(CE) nº 247/2006 é alterado do seguinte 
modo:
"Durante o período referido no n.º 1 do 
artigo 10° do Regulamento (CE) n.º 
1260/2001, o açúcar C a que se refere o 
artigo 13° desse regulamento, exportado 
nos termos do disposto no Regulamento 
(CEE) n.º 2670/81 da Comissão, de 14 de 
Setembro de 1981, que estabelece as 
modalidades de aplicação para a 
produção além-quota no sector do açúcar 
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e introduzido para aí ser consumido na 
Madeira e nas ilhas Canárias sob forma 
de açúcar branco do código NC 1701 e 
para ser refinado e consumido nos Açores 
sob forma de açúcar bruto do código NC 
1701 12 10 e/ou NC 1701 11 10, beneficia, 
nas condições do presente regulamento, 
do regime de isenção dos direitos de 
importação no limite das estimativas de 
abastecimento referidas no artigo 2° do 
presente regulamento.

Or. pt

Justificação

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de
abastecimento para as empresas transformadoras das regiões ultraperiféricas.

Alteração 83
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 247/2006
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 5.° n.º 1 do Regulamento 
(CE) nº 247/2006 é alterado do seguinte 
modo: 
"Durante o período referido no n.º 1 do 
artigo 10° do Regulamento (CE) n.º 
1260/2001, o açúcar C a que se refere o 
artigo 13° desse regulamento, exportado 
nos termos do disposto no Regulamento 
(CEE) n.º 2670/81 da Comissão, de 14 de 
Setembro de 1981, que estabelece as 
modalidades de aplicação para a 
produção além-quota no sector do açúcar 
e introduzido para aí ser consumido na 
Madeira e nas ilhas Canárias sob forma 
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de açúcar branco do código NC 1701 e 
para ser refinado e consumido nos Açores 
sob forma de açúcar bruto do código NC 
1701 12 10 e/ou NC 1701 11 10, beneficia, 
nas condições do presente regulamento, 
do regime de isenção dos direitos de 
importação no limite das estimativas de 
abastecimento referidas no artigo 2° do 
presente regulamento.

Or. pt

Alteração 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

1) No artigo 8.º, é suprimida a alínea b) 
do n.° 1.

Suprimido

Or. es

Justificação

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Alteração 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 1
Regulamento (CE) n.o 1234/2007
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

1) No artigo 8.º, é suprimida a alínea b) 
do n.° 1.

Suprimido
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Or. es

Justificação

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Alteração 86
Béla Glattfelder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 1 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b 

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 8.º, é suprimida a alínea b) do 
n.° 1.

Suprimido

Or. hu

Justificação

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Alteração 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

2) O artigo 10.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

a) O n.º 1 é alterado do seguinte modo:
i) a alínea a) passa a ter a seguinte 
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redacção:
" a) Trigo mole, cevada, milho e sorgo;”,
ii) é suprimida a alínea b); 

Or. es

Justificação

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Alteração 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

2) O artigo 10.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

" a) O n.º 1 é alterado do seguinte modo:
i) a alínea a) passa a ter a seguinte 
redacção:
" a) Trigo mole, cevada, milho e sorgo;”,
ii) é suprimida a alínea b);
b) É suprimido o n.º 2.

Or. es

Justificação

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad



AM\738991PT.doc 45/79 PE412.017v01-00

PT

Alteração 89
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

O artigo 10.º é alterado do seguinte modo: Suprimido
a. O n.º 1 é alterado do seguinte modo:
i. a alínea a) passa a ter a seguinte 
redacção:
„a) Trigo mole, cevada, milho e sorgo;
ii. é suprimida a alínea b);
b. É suprimido o n.º 2.

Or. de

Justificação

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Alteração 90
Béla Glattfelder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2
Regulamento (CE) n.o 1234/2007
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 10.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

" a) O n.º 1 é alterado do seguinte modo:

i. a alínea a) passa a ter a seguinte 
redacção:

" a) Trigo mole, cevada, milho e sorgo;”,
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ii) é suprimida a alínea b);

b) É suprimido o n.º 2.

Or. hu

Justificação

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Alteração 91
Astrid Lulling 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2 – alínea a) –subalínea ii-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 10 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

É aditada a seguinte alínea e-A): 
e-A) carcaças ou meias carcaças de carne 
de suíno, frescas ou refrigeradas, da 
subposição 0203 11 10 da Nomenclatura 
Combinada, peitos (entremeados), frescos 
ou refrigerados da subposição 
ex02031915 da Nomenclatura Combinada 
e o toucinho fresco ou refrigerado da 
subposição ex02090011 da Nomenclatura 
Combinada.

Or. en
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Alteração 92
Czesław Adam Siekierski 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II – artigo 11 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Para a carne de porco, qualquer  
campanha de comercialização;

Or. pl

Alteração 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II – artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão, sem a assistência do 
Comité a que se refere o n.º 1 do 
artigo 195.º, pode suspender a intervenção 
pública para o trigo mole, se o preço do 
trigo, “entregue em Rouen”, com um teor 
mínimo de proteínas de 11%, for superior 
ao preço de referência. 

(2) A Comissão, sem a assistência do 
Comité a que se refere o n.º 1 do 
artigo 195.º, pode suspender a intervenção 
pública para o trigo mole, se, no 
Estado-Membro ou numa das suas 
regiões, o preço do trigo, com um teor 
mínimo de proteínas de 11%, for superior 
ao preço de referência.

Or. hu

Justificação

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 
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Alteração 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.o 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II – artigo 12 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, sem a assistência do 
Comité a que se refere o n.º 1 do 
artigo 195.º, pode suspender a intervenção 
pública para o trigo mole, se o preço do 
trigo, “entregue em Rouen”, com um teor 
mínimo de proteínas de 11%, for superior 
ao preço de referência.

2. A Comissão pode suspender a 
intervenção pública para o trigo mole, se o 
preço do trigo, “entregue em Rouen”, com 
um teor mínimo de proteínas de 11%, for 
superior ao preço de referência.

Se as condições previstas no primeiro 
parágrafo deixarem de ser satisfeitas, a 
Comissão, sem a assistência do Comité a 
que se refere o n.º 1 do artigo 195.º, reabre 
a intervenção.

Se as condições previstas no primeiro 
parágrafo deixarem de ser satisfeitas, a 
Comissão reabre a intervenção

Or. fr

Justificação

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Alteração 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II 

Texto da Comissão Alteração

No título I, secção II do capítulo I, da 
parte II, a subsecção II passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

"SUBSECÇÃO II
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ABERTURA E SUSPENSÃO DAS 
COMPRAS
Artigo 11.º

Períodos de intervenção pública
Os períodos de intervenção pública são os 
seguintes:
a) Para os cereais, de 1 de Novembro a 31 
de Maio;
b) Para o açúcar, as campanhas de 
comercialização de 2008/2009 e 
2009/2010;
c) Para a carne de bovino, qualquer de 
campanha de comercialização; 
d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de Março a 31 de Agosto.

Artigo 12.º
Abertura da intervenção pública

1. Nos períodos referidos no artigo 11.°, a 
intervenção pública:
a) É aberta para os cereais, o açúcar, a 
manteiga e o leite em pó desnatado nos 
limites fixados no n.° 1 do artigo 13.°;
b) É aberta, pela Comissão, para a carne 
de bovino, sem a assistência do Comité a 
que se refere o n.º 1 do artigo 195.º, se, 
durante um período representativo, o 
preço médio de mercado da carne de 
bovino num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha comunitária de 
classificação das carcaças prevista no 
n.º 1 do artigo 42.º, for inferior a EUR 
1560/tonelada.
2. A Comissão, sem a assistência do 
Comité a que se refere o n.º 1 do 
artigo 195.º, pode suspender a intervenção 
pública para o trigo mole, se o preço do 
trigo, “entregue em Rouen”, com um teor 
mínimo de proteínas de 11%, for superior 
ao preço de referência.
Se as condições previstas no primeiro 
parágrafo deixarem de ser satisfeitas, a 
Comissão, sem a assistência do Comité a 
que se refere o n.º 1 do artigo 195.º, 
reabre a intervenção.
3. A Comissão, sem a assistência do 
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Comité a que se refere o n.º 1 do 
artigo 195.º, encerra a intervenção 
pública para a carne de bovino, prevista 
na alínea b) do n.º 1, se, durante um 
período representativo, as condições 
previstas nessa alínea deixarem de ser 
satisfeitas.

Artigo 13.º
Limites da intervenção

1. As compras no quadro da intervenção 
pública são limitadas às seguintes 
quantidades:
a) Relativamente à cevada, o milho e o 
sorgo, 0 toneladas para o período referido 
na alínea a) do artigo 11.°;
b) Relativamente ao açúcar, 600 000 
toneladas, expressas em açúcar branco, 
por campanha de comercialização;
c) Relativamente à manteiga, 30 000 
toneladas para o período referido na 
alínea d) do artigo 11.°;
d) Relativamente ao leite em pó 
desnatado, 109 000 toneladas para o 
período referido na alínea d) do artigo 
11.°.
2. O açúcar armazenado em 
conformidade com a alínea b) do n.º 1 
durante uma campanha de 
comercialização não é objecto de 
quaisquer outras medidas de 
armazenagem previstas nos artigos 32.°, 
52.º e 63.º.
3. Em derrogação ao n.° 1, relativamente 
aos produtos referidos nas suas alíneas a), 
c) e d), a Comissão pode decidir 
prosseguir a intervenção pública para 
além dos limites fixados nesse número, se 
a situação do mercado e, em especial, a 
evolução dos preços de mercado o 
justificarem.”

Or. es

Justificação

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
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desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Alteração 96
Czesław Adam Siekierski 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II – artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente à cevada, o milho e o 
sorgo, 0 toneladas para o período referido 
na alínea a) do artigo 11.°;

Suprimido

Or. pl

Alteração 97
Béla Glattfelder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II – artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente à cevada, o milho e o 
sorgo, 0 toneladas para o período referido 
na alínea a) do artigo 11.°;

Suprimido

Or. hu

Justificação

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Alteração 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção II – artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente à cevada, o milho e o
sorgo, 0 toneladas para o período referido 
na alínea a) do artigo 11.°;

a) Relativamente ao milho e ao sorgo, 0 
toneladas para o período referido na alínea 
a) do artigo 11.°;

Or. hu

Justificação

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Alteração 99
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção III – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os preços de intervenção e as 
quantidades aceites para intervenção 
relativamente aos produtos referidos nas 
alíneas a), d), e) e f) do artigo 10.° são 
determinados pela Comissão por concurso. 
Em circunstâncias especiais, os concursos, 
os preços de intervenção e as quantidades 
aceites para intervenção podem ser 
estabelecidos por Estado-Membro ou por 
região de um Estado-Membro, com base 
nos preços médios de mercado registados.

Os preços de intervenção e as quantidades 
aceites para intervenção relativamente aos 
produtos referidos nas alíneas a), d), e) e f) 
do artigo 10.° são determinados pela 
Comissão por concurso, uma vez atingidos 
os máximos visados no n.º1 do artigo 13.º. 
Em circunstâncias especiais, os concursos, 
os preços de intervenção e as quantidades 
aceites para intervenção podem ser 
estabelecidos por Estado-Membro ou por 
região de um Estado-Membro, com base 
nos preços médios de mercado registados.
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Or. nl

Alteração 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção III – artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No caso dos cereais, aos respectivos 
preços de referência;

Suprimido

Or. hu

Justificação

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Alteração 101
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção III – artigo 18 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c)No caso da manteiga, a 90% do preço de 
referência;

c)o preço de intervenção no caso da 
manteiga é fixado em 90 % do preço de 
referência para o máximo de intervenção, 
como previsto no n.º 1, alínea c), do artigo 
13.º;

Or. nl
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Alteração 102
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção III – artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d)No caso do leite em pó desnatado, ao 
preço de referência.

d) o preço de intervenção no caso do leite 
desnatado é fixado ao preço de referência 
para o máximo de intervenção, como 
previsto no n.º 1, alínea d), do artigo 13.º;

Or. nl

Alteração 103
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção IV – artigo – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a) O preço de intervenção no sector da 
carne de porco é fixado, pela Comissão, 
para as carcaças de porco de qualidade   
"standard". O preço de intervenção não 
pode exceder 92 %, nem descer abaixo de 
78 % do preço de referência.
b) No respeitante aos produtos de 
qualidade "standard" que não as 
carcaças de porco, os preços de 
intervenção são obtidos a partir da 
relação entre o valor comercial dos 
produtos em causa e o valor comercial das 
carcaças de porco.
No respeitante aos produtos que não os de 
qualidade "standard, o preço de 
intervenção é obtido a partir dos preços 
em vigor para as qualidades "standard" 
respectivas, integrando no cálculo as 
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diferenças de qualidade observadas em 
relação à qualidade "standard".  Este 
preço é válido para as qualidades 
definidas.

Or. ro

Justificação

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Alteração 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 31 – n.º 1 – alínea i) - subalínea c-B-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B-A) a ajuda ao armazenamento 
privado do trigo , do milho, da cevada e do 
sorgo.

Or. hu

Justificação

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Alteração 105
Paulo Casaca 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção IV – artigo 26 – alínea a) – subalínea ii-



PE412.017v01-00 56/79 AM\738991PT.doc

PT

A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A) Ao artigo 26.°, segundo parágrafo, 
alínea a) do Regulamento 1234/2007, com 
a redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento 361/2008, é aditada a 
seguinte subalínea:
" iv) à utilização ao abrigo do regime 
específico de abastecimento prevista pelo 
n.º 5 do Regulamento (CE) n.º 247/2006 

Or. pt

Justificação

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alargando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Alteração 106
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção IV – artigo 26 – alínea a) – subalínea ii-
A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A) Ao artigo 26°, segundo parágrafo, 
alínea a) do Regulamento 1234/2007, com 
a redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento 361/2008, é aditada a 
seguinte alínea:
" iv) à utilização ao abrigo do regime 
específico de abastecimento prevista pelo 
nº 5 do Regulamento (CE) nº 247/2006"

Or. pt
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Justificação

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Alteração 107
Ilda Figueiredo 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção IV – artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A) Na parte II, título I, é inserido o 
capítulo IV-A seguinte:

«CAPÍTULO IV-A
Gestão de Riscos e de Crises

Seguro Público
1. A Comunidade cria um Seguro 
Agrícola Público, financiado por fundos 
comunitários, para garantir um 
rendimento mínimo aos agricultores em 
certos casos: calamidades públicas como 
a seca, temporais, granizo, incêndios 
florestais, epizootias.
2. O Seguro Agrícola Público pode ser 
subdividido em: Seguros de Exploração, 
Seguros de Rendimento, Seguros 
Pecuários e Fundos de Compensação.

Or. pt

Justificação

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Alteração 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção II – subsecção IV – artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A) Na parte II, título I, é inserido o 
capítulo IV-A seguinte: 
«CAPÍTULO IV-A
Gestão dos riscos
Secção I
Seguros agrícolas
Artigo 112.º-A
Seguros agrícolas
1. Os Estados-Membros podem conceder 
uma contribuição financeira para o 
pagamento dos prémios de seguro que 
cubram as perdas económicas causadas 
por catástrofes naturais, fenómenos 
climáticos adversos ou, ainda, doenças 
dos animais ou das plantas. 
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por: 
–  "fenómenos climáticos adversos", 
fenómenos climáticos que podem ser 
equiparados a catástrofes naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca, e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média trienal com base nos 
cinco anos precedentes, excluídos os 
valores superior e inferior.
– "perdas económicas": quaisquer custos 
suplementares suportados por um 
agricultor em consequência de medidas 
excepcionais por si adoptadas com o 
objectivo de reduzir a oferta no mercado 
em causa ou qualquer perda substancial 
de produção.  Os custos para os quais 
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possa ser concedida compensação nos 
termos de outras disposições comunitárias 
e os resultantes da aplicação de quaisquer 
outras medidas sanitárias e veterinárias 
ou fitossanitárias não são considerados 
perdas económicas.
2. A contribuição financeira concedida 
por agricultor é fixada em 80% ou 50% 
do prémio de seguro devido, em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos no n.º 2 do artigo 12.º, do 
Regulamento (CE) N° 1857/2007 da 
Comissão.
Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para 
contribuição financeira mediante a 
aplicação de limites máximos adequados.
3. Os pagamentos do seguro não 
compensam mais que o custo total da 
substituição das perdas referidas no n.º 1, 
nem implicam qualquer exigência ou 
especificação relativamente ao tipo ou à 
quantidade da produção futura.
4. Qualquer contribuição financeira é 
paga directamente ao agricultor em 
causa.
5. As despesas dos Estados-Membros 
relacionadas com a concessão das 
contribuições financeiras são 
co-financiadas pela Comunidade a partir 
dos fundos referidos no n.º 1 do artigo 
68.º, à taxa de 40% dos montantes 
elegíveis de prémios de seguros fixados 
em conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.
O primeiro parágrafo não prejudica o 
direito de os Estados-Membros cobrirem a 
sua participação no financiamento das 
contribuições financeiras, na totalidade 
ou em parte, através de sistemas 
obrigatórios de responsabilidade colectiva 
nos sectores em causa. 
6. As contribuições financeiras não devem 
constituir um entrave ao funcionamento 
do mercado interno dos serviços de 
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seguro. As contribuições financeiras não 
devem estar limitadas aos seguros 
propostos por uma única empresa ou um 
único grupo de empresas, nem sujeitas à 
condição de que o contrato de seguro seja 
celebrado com uma empresa estabelecida 
no Estado-Membro em causa.
Secção 2
Fundos mutualistas
Artigo 112.º-B
1. Os Estados-Membros podem prever,
por meio de contribuições financeiras 
para fundos mutualistas, o pagamento aos 
agricultores de compensações financeiras 
destinadas a cobrir as perdas económicas 
causadas por catástrofes naturais, 
fenómenos climáticos adversos ou, ainda, 
doenças dos animais ou das plantas.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:
"Fundo mutualista": um sistema, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
e que permite aos agricultores filiados 
segurarem-se contra as perdas 
económicas sofridas pela exploração na 
sequência de catástrofes naturais, 
fenómenos climáticos adversos ou, ainda, 
doenças dos animais ou das plantas.;
– "fenómenos climáticos adversos", 
fenómenos climáticos que podem ser 
equiparados a catástrofes naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca, e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média trienal com base nos 
cinco anos precedentes, excluídos os 
valores superior e inferior;
– "perdas económicas", quaisquer custos 
suplementares suportados por um 
agricultor em consequência de medidas 
excepcionais por si adoptadas com o 
objectivo de reduzir a oferta no mercado 
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em causa ou qualquer perda substancial 
de produção.  Os custos para os quais 
possa ser concedida compensação nos 
termos de outras disposições comunitárias 
e os resultantes da aplicação de quaisquer 
outras medidas sanitárias e veterinárias 
ou fitossanitárias não são considerados 
perdas económicas.
3. O fundo mutualista efectua os 
pagamentos compensatórios directamente 
aos agricultores filiados que sejam 
afectados por perdas económicas.
As compensações financeiras pagas pelos 
fundos mutualistas provêm:
a) Do capital social do fundo constituído 
pelas contribuições dos agricultores 
filiados e/ou
b) De empréstimos contraídos pelo fundo 
em condições comerciais. O capital social 
inicial não pode ser constituído por 
fundos públicos.
4. As contribuições financeiras referidas 
no n.º 1 podem incidir:
a) Nos custos administrativos de criação 
do fundo mutualista, repartidos por um 
período máximo de três anos;
b) No reembolso do capital e juros de 
empréstimos comerciais contraídos pelo 
fundo mútuo para pagamento de 
compensações financeiras aos 
agricultores;
c) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a partir do seu capital social a 
título de compensação financeira aos 
agricultores.
A duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais elegíveis para 
contribuição financeira é fixada pela 
Comissão nos termos do n.º 2 do artigo 
128.º.
Sempre que sejam pagas compensações 
financeiras pelo fundo em conformidade 
com a alínea c) do primeiro parágrafo, a 
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contribuição financeira pública segue o 
ritmo previsto para um empréstimo 
comercial de duração mínima.  
5. Nenhuma contribuição financeira pode 
exceder 80% dos custos referidos no n.º 4.  
Os custos não cobertos por contribuições 
financeiras são suportados pelos 
agricultores filiados.
Os Estados-Membros podem limitar os 
custos elegíveis para contribuição 
financeira pela aplicação de:
a) Limites máximos por fundo; 
b) Limites máximos unitários adequados.
6. As despesas dos Estados-Membros 
relacionadas com as contribuições 
financeiras são co-financiadas pela 
Comunidade a partir dos fundos referidos 
no n.º 1 do artigo 68.º, à taxa de 40% dos 
montantes elegíveis ao abrigo do n.º 4.
O primeiro parágrafo não prejudica o 
direito de os Estados-Membros cobrirem a 
sua participação no financiamento das 
contribuições financeiras, na totalidade 
ou em parte, através de sistemas
obrigatórios de responsabilidade colectiva 
nos sectores em causa.
7. Os Estados-Membros definem as regras 
de constituição e gestão dos fundos 
mutualistas, nomeadamente quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise, bem 
como a administração e controlo dessas 
regras. Antes de as aplicar, os 
Estados-Membros informam o comité de 
gestão da OCM única visando coordenar 
as acções empreendidas a nível 
comunitário. 

Or. es

Justificação

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.
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Alteração 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção III – subsecção I

Texto da Comissão Alteração

5) No título I, secção III do capítulo I, da 
parte II, é suprimida a subsecção I.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Alteração 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – secção III – subsecção I

Texto da Comissão Alteração

5. No título I, secção III do capítulo I, da 
parte II, é suprimida a subsecção I.

Suprimido

Or. it
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Alteração 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O artigo 28.° passa a ter a seguinte 
redacção:

"Artigo 28.°
Produtos elegíveis a título das subvenções
1. Podem ser concedidas ajudas ao 
armazenamento privado para os produtos 
seguidamente enunciados, nas condições 
constantes do presente artigo e sem 
prejuízo dos requisitos e das condições 
complementares definidas pela Comissão 
nos termos do artigo 43.º: 
i) Grana Padano com, pelo menos, nove 
meses,
ii) Parmigiano Reggiano com, pelo 
menos, 15 meses,
iii) Provolone com, pelo menos, três 
meses.

Or. it

Justificação

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Alteração 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

5-B) O artigo 29.º do Regulamento (CE) 
No 1234/2007 é suprimido.

Or. it

Alteração 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

6) O artigo 31.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

a) O n.º 1 é alterado do seguinte modo:

i) Após a alínea c), são inseridas as 
seguintes alíneas:

"c-A) Manteiga sem sal produzida a 
partir de nata ou de leite numa empresa 
aprovada da Comunidade, com um teor de 
matéria gorda butírica, em peso, de 82%, 
no mínimo, com um resíduo lácteo seco
isento de matéria gorda, em peso, de 2%, 
no máximo, e um teor de água, em peso, 
de 16%, no máximo;

c-B) Manteiga com sal produzida a partir 
de nata ou de leite numa empresa 
aprovada da Comunidade, com um teor de 
matéria gorda butírica, em peso, de 80%, 
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no mínimo, um resíduo lácteo seco isento 
de matéria gorda, em peso, de 2%, no 
máximo, um teor de água, em peso, de 
16%, no máximo, e um teor de sal, em 
peso, de 2%, no máximo;”,

ii) é suprimida a alínea e);

b) No n.º 2, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Or. fr

Justificação

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Alteração 114
Giuseppe Castiglione 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 31 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) é suprimida a alínea e); Suprimido

Or. it

Alteração 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 31 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) é suprimida a alínea e); Suprimido

Or. it

Justificação

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Alteração 116
Giuseppe Castiglione 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 31 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 2, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Suprimido

Or. it

Alteração 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 31 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 2, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Suprimido

Or. it
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Justificação

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Alteração 118
Giuseppe Castiglione 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

8) É suprimido o artigo 36.º. Suprimido

Or. it

Justificação

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Alteração 119
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

É suprimido o artigo 36.º. Suprimido

Or. de
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Justificação

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Alteração 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

8) É suprimido o artigo 36.º. Suprimido

Or. it

Justificação

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Alteração 121
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 10
Regulamento (CE) n.o 1234/2007
Artigo 43 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

" a) Requisitos e condições a satisfazer 
pelos produtos a comprar no quadro da 
intervenção pública, referida no artigo 
10.°, ou aos quais é concedida a ajuda à 
armazenagem privada, referida no artigo 
31.°, designadamente no que diz respeito 
à qualidade, grupos de qualidade, graus 
de qualidade, categorias, quantidades, 

Suprimido



PE412.017v01-00 70/79 AM\738991PT.doc

PT

embalagem, incluindo a sua rotulagem, 
limites de idade, conservação, estádio dos 
produtos a que se refere o preço de 
intervenção e duração da armazenagem 
privada;”.  

Or. es

Justificação

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Alteração 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 11
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

É suprimido o artigo 44.º. Suprimido

Or. en

Alteração 123
Ilda Figueiredo  

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 55 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É alterada a decisão do Conselho de 
Junho de 2003, prorrogando para além de 
2015 o sistema de quotas leiteiras 
nacionais em vigor.
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Or. pt

Justificação

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.

Alteração 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 55 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apresenta, o mais tardar 
em 31 de Junho de 2010, uma nova 
avaliação das diferentes opções em 
matéria de regulação das quantidades no 
mercado leiteiro em função das 
necessidades. 

As alterações respeitantes ao sector do 
leite serão adoptadas no âmbito de uma 
proposta legislativa distinta.

Or. de

Alteração 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 66 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

14-A) Ao artigo 66º do Regulamento (CE) 
nº 1234/2007 é aditado o seguinte n.º 1-A:
1-A. O aumento global das quotas previsto 
para cada Estado-Membro relativamente 
ao período compreendido entre 2009/2010 
e 2014/2015 é utilizado de modo 
antecipado, a partir de 1 de Abril de 2009, 
na medida em que seja necessário para 
cobrir a eventual ultrapassagem da quota 
nacional nos termos do ponto 1 do 
Anexo IX.

Or. it

Justificação

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Alteração 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.o 1234/2007
Artigo 66 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) Ao n.º 3 do artigo 66º do 
Regulamento (CE) nº 1234/2007 é aditado 
o seguinte ponto 3-A:
"3-A) Os Estados-Membros que tenham 
necessidades específicas relacionadas com 
a adaptação do sector estabelecem 
aumentos de quotas que ultrapassem a  
alta global de 5% prevista para a UE em 
função da situação do respectivo sector."

Or. es
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Alteração 127
Jan Mulder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 66 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao artigo 66º do Regulamento 
(CE) nº 1234/2007 é aditado o seguinte 
número:
"5-A. As quotas nacionais serão 
aumentadas anualmente em 3%, em 
conformidade com o previsto no Anexo I, 
durante o restante período em que as 
quotas existam."

Or. en

Alteração 128
Niels Busk 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 66 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao artigo 66º do Regulamento 
(CE) nº 1234/2007 é aditado o seguinte 
número:
"5-A. As quotas nacionais serão 
aumentadas anualmente em 2%, em 
conformidade com o previsto no Anexo I, 
durante o restante período em que as 
quotas existam."

Or. en
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Alteração 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 66 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Ao artigo 66º do Regulamento (CE) 
nº 1234/2007 é aditado o seguinte 
número:
"5-B. Os Estados-Membros podem 
requerer aumentos temporários das 
quotas com base na subutilização das 
quotas leiteiras noutros 
Estados-Membros, desde que possam 
provar que o seu mercado de produtos 
lácteos não é susceptível de uma 
"aterragem suave" ao abrigo da nova 
regulamentação de base. Para o efeito, a 
Comissão calculará anualmente a 
subutilização das quotas leiteiras. A 
Comissão avaliará as potenciais 
aplicações, pelos Estados-Membros, de 
aumentos extraordinários das quotas e 
apresentará uma proposta  relativa à 
troca das quotas de produção no início de 
cada campanha de comercialização. Estas 
quotas temporárias numa determinada 
campanha de comercialização manter-se-
ão sempre a um nível inferior ao da 
subutilização das quotas na campanha de 
comercialização anterior à campanha de 
comercialização relevante. A Comissão 
será assistida pelo Comité referido no n.º 
1 do artigo 195.º.

Or. en
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Alteração 130
Astrid Lulling 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais fixadas em 
conformidade com a Subsecção II, se, 
após a compensação a nível comunitário, 
subsistir um excedente líquido. 
Esta imposição será fixada, por 100 kg de 
leite, em EUR 27,83 para as campanhas 
de comercialização de 2008/2009 e 
2009/2010,
em EUR 23,19 para a campanha de 
comercialização de 2010/2011,
em EUR 18,55 para a campanha de 
comercialização de 2011/2012;
em 13,91 EUR para a campanha de 
comercialização de 2012/2013.
em 9,27 EUR para a campanha de 
comercialização de 2013/2014.
e em 4,64 EUR para a campanha de 
comercialização de 2014/2015.

Or. en

Alteração 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

14-B. No artigo 78.º do Regulamento (CE) 
N.º 1234/2007, o n.º 1 passa a ter a 
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seguinte redacção:
1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais fixadas em 
conformidade com a Subsecção II.
Esta imposição, por 100 kg de leite, será 
fixada para as campanhas de 
comercialização até 2015 do seguinte 
modo:
(a) 2009/2010: 20,00 EUR,
(b) 2010/2011: 18,00 EUR,
(c) 2011/2012: 16,00 EUR,
(d) 2012/2013: 14,00 EUR,
(e) 2013/2014: 12,00 EUR,
(f) 2014/2015: 10,00 EUR.
No entanto, a Comissão, assistida pelo 
Comité a que se refere o n.º 1 do artigo 
195.º, pode decidir reduzir a imposição 
sobre os excedentes para uma 
determinada campanha de 
comercialização para além dos níveis 
mencionados no presente artigo, em 
função das condições observadas no 
mercado.

Or. en

Justificação

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 



AM\738991PT.doc 77/79 PE412.017v01-00

PT

Alteração 132
Carmen Fraga Estévez 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-B (novo)
Regulamento (CE) n.o 1234/2007
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta taxa será corrigida no sentido da 
baixa com base no procedimento previsto 
no artigo 195.º nos países cuja quota de 
produção seja tradicionalmente deficitária 
relativamente ao seu consumo interno.

Or. es

Alteração 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(14- B) O n.° 2 do artigo 78.° passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Sob reserva da reafectação 
proporcional dos excedentes realizados 
pelas quantidades de referência não 
utilizadas a nível da União Europeia, os 
Estados-Membros são responsáveis 
perante a Comunidade pela imposição 
sobre os excedentes resultante da 
ultrapassagem da quota nacional, 
estabelecida a nível nacional e 
separadamente para os fornecimentos e as 
vendas directas, e pagam 99 % da soma 
devida ao FEAGA, no período de 16 de 
Outubro e 30 de Novembro subsequente 
ao período de doze meses em questão."



PE412.017v01-00 78/79 AM\738991PT.doc

PT

Or. it

Justificação

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Alteração 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 14-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 78 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B). É aditado ao artigo 78.º do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho o seguinte número:
"3-A
As receitas totais resultantes de 
pagamentos da imposição suplementar à 
UE e as economias realizadas no 
orçamento agrícola devem reverter a 
favor do Fundo do Leite, a fim de poder 
implementar medidas de 
acompanhamento no sector leiteiro. 
As medidas financiadas ao abrigo do 
artigo 68.º [Regras gerais] do 
Regulamento (CE) n.º [...]/2008 [novo 
Regulamento relativo aos pagamentos 
directos] não serão financiadas ao abrigo 
do presente regime.»

Or. de

Justificação

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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