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Alteração 31
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Devem ser conferidos à Comissão
poderes para adoptar actos delegados, nos 
termos do artigo 290.º do Tratado, a fim de 
completar ou alterar certos elementos não 
essenciais do presente regulamento. Devem 
delimitar-se os elementos relativamente 
aos quais esse poder pode ser exercido, 
bem como as condições a que a delegação 
fica sujeita.

(4) A fim de assegurar o correcto 
funcionamento do regime estabelecido 
pelo presente regulamento, os poderes 
para adoptar actos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
deverão ser delegados à Comissão quando 
se trate de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do presente 
regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, incluindo consultas a 
peritos, não esquecendo a consulta às 
autoridades regionais e locais, regiões 
insulares, pouco povoadas, montanhosas 
e regiões ultraperiféricas, de modo a 
evitar agravar os constrangimentos que 
este tipo de regiões já sofrem na actual 
crise. No contexto da preparação e 
elaboração de actos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, pontual e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. pt

Alteração 32
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Vitivinícola, anexo I, parte XII; Suprimido
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Or. de

Justificação

A fim de melhorar e estabilizar o funcionamento do mercado vitivinícola comum, incluindo as 
uvas, mostos e vinhos, as modificações dos OGM apenas devem ter lugar através de um acto 
jurídico de base.  

Alteração 33
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) É aberta, pela Comissão, para a carne de 
bovino, por meio de actos de execução, sem a 
assistência do comité referido no artigo 
323.º, n.º 1, 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 da União para classificação 
das carcaças a que se refere o artigo 34.º, n.º 
1, for inferior a 1560 EUR/tonelada.

c) É aberta, pela Comissão, para a carne de 
bovino, por meio de actos de execução 
adoptados sem a aplicação do disposto no
artigo 323.º, n.º 1-A, 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 da 
União para classificação das carcaças a que 
se refere o artigo 34.º, n.º 1, for inferior a 
1560 EUR/tonelada, com especial 
consideração para os princípios de coesão 
territorial, de modo a tomar em conta os 
impactos nos mercados regionais, que 
dependem em grande parte deste tipo de 
produto para a sua economia.

Or. pt

Alteração 34
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 70-A (novo) – na Subsecção III

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-A
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Método de cálculo da imposição
O leite e os produtos lácteos 
comercializados na acepção do artigo 5.º, 
alínea h), do Regulamento (CE) n.º 
1788/2003 serão tidos em conta para o 
cálculo da imposição no momento em que 
deixem a exploração situada no território 
do Estado-Membro ou sejam utilizados na 
exploração para fins comerciais. Quando 
o leite ou os produtos lácteos deixam a 
exploração para serem destruídos em 
aplicação de medidas sanitárias decididas 
pela autoridade competente do Estado-
Membro, as quantidades em causa não 
serão tidas em conta como entregas ou 
vendas directas. O leite que deixe a 
exploração para ser tratado ou 
transformado no âmbito de um contrato é 
considerado uma entrega.

Or. fr

Justificação

Por se tratar de um elemento importante, o artigo 6.º do Regulamento de execução (CE) n.º 
595/2004 deve ser integrado no acto de base e não pode ser objecto de acto delegado. 

Alteração 35
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

A actividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do Estado-
Membro, de acordo com critérios a definir 
pela Comissão, por meio de actos 
delegados, nos termos do artigo 80.º, n.º 1, 
alínea f).

1. A actividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do Estado-
Membro.

2. Sem prejuízo de disposições mais 
restritivas a estabelecer pelo Estado-
Membro em causa, os compradores só 
serão aprovados se:
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a) Provarem possuir a qualidade de 
comerciante à luz das disposições 
nacionais;
b) Dispuserem, no Estado-Membro em 
causa, de instalações em que a 
contabilidade de existências, os registos e 
os outros documentos referidos no n.º 2 
do artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 
595/20041 possam ser consultados pela 
autoridade competente;
c) Se comprometerem a manter 
actualizados a contabilidade de 
existências, os registos e os outros 
documentos referidos no n.º 2 do artigo 
24.º do Regulamento (CE) n.º 595/2004;
d) Se comprometerem a transmitir, pelo 
menos anualmente, à autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
as declarações previstas no n.º 2 do artigo 
8.º do Regulamento (CE) n.º 595/2004.
3. Sem prejuízo das sanções estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, a 
aprovação será retirada se as condições 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 
deixarem de ser satisfeitas.
____________
1 Regulamento (CE) n.º 595/2004 da 
Comissão, de 30 de Março de 2004, que 
estabelece as regras de execução do 
Regulamento (CE) n.º 1788/2003 do 
Conselho que institui uma imposição no 
sector do leite e dos produtos lácteos 
(JO L 94 de 31.3.2004, p.22).

Or. fr

Justificação

Por se tratar de um elemento importante, o artigo 23.º do Regulamento de execução relativo 
às obrigações dos produtores deve ser integrado no acto de base e não pode ser objecto de 
acto delegado.
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Alteração 36
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º-A
Obrigações dos produtores

Os produtores certificar-se-ão de que os 
compradores a quem efectuam entregas 
são compradores aprovados. Os Estados-
Membros devem prever sanções em caso 
de entregas a compradores não 
aprovados.

Or. fr

Justificação

Por se tratar de um elemento importante, o n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento de execução 
relativo às obrigações dos produtores deve ser integrado no acto de base e não pode ser 
objecto de acto delegado. 

Alteração 37
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º Suprimido
Poderes delegados

1. A fim de evitar um aumento do 
potencial de produção, a Comissão pode, 
por meio de actos delegados:
(a) Estabelecer uma lista de situações em 
que o arranque não dá lugar a direitos de 
replantação;
(b) Adoptar regras relativas às 
transferências de direitos de plantação 
entre as reservas;
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(c) Proibir a comercialização da produção 
vitivinícola que se destine unicamente ao 
consumo familiar do viticultor.
2. A fim de tratar de forma idêntica os 
produtores que participam no arranque, a 
Comissão pode, por meio de actos 
delegados, adoptar regras para assegurar 
a eficácia do arranque quando sejam 
concedidos direitos de replantação.
3. A fim de proteger os fundos da União e 
a identidade, proveniência e qualidade do 
vinho da União, a Comissão pode, por 
meio de actos delegados:
(a) Estabelecer a constituição de um 
banco de dados analíticos com dados 
isotópicos que ajude a detectar as fraudes, 
a constituir com base em amostras 
colhidas pelos Estados-Membros, bem 
como regras relativas aos bancos de dados 
dos Estados-Membros;
(b) Estabelecer regras sobre os 
organismos de controlo e a assistência 
mútua entre esses organismos;
(c) Estabelecer regras sobre a utilização 
comum dos resultados apurados pelos 
Estados-Membros;
(d) Estabelecer regras sobre o tratamento 
das sanções em caso de circunstâncias 
excepcionais.

Or. de

Alteração 38
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proibir a comercialização da produção 
vitivinícola que se destine unicamente ao 
consumo familiar do viticultor.

c) Adoptar as disposições relativas à
produção vitivinícola que se destine 
unicamente ao consumo familiar do 



PE467.307v01-00 8/76 AM\871548PT.doc

PT

viticultor.

Or. fr

Justificação

Tal como está redigido, o artigo não permitiria a produção de vinho destinada ao consumo 
familiar, que é actualmente autorizada pela regulamentação da União.

Alteração 39
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 97

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de actos de 
execução, adoptar todas as medidas 
necessárias relacionadas com a presente 
subsecção, incluindo regras sobre:

A Comissão adopta disposições de 
execução relacionadas com a presente 
secção, que englobam os seguintes 
elementos:

a) A concessão de novos direitos de 
plantação, incluindo as obrigações de 
comunicação e de registo;

a) Disposições que permitam evitar 
encargos administrativos excessivos com 
a aplicação da presente subsecção;

b) A transferência de direitos de 
replantação, incluindo um coeficiente de 
redução;

b) a coexistência de superfícies plantadas 
na acepção do n.º 2 do artigo 91.º;

c) Os registos a manter pelos 
Estados-Membros e as notificações à 
Comissão, incluindo a possível escolha de 
um sistema de reserva;

c) A aplicação do coeficiente de redução a 
que se refere o n.º 5 do artigo 93.º

d) A concessão de direitos de plantação a 
partir da reserva;

e) Os controlos a efectuar pelos 
Estados-Membros e a comunicação à 
Comissão das informações sobre esses 
controlos;

(f) A comunicação pelos Estados-Membros 
à Comissão da intenção de aplicar o artigo 
89.º, n.º 5, nos seus territórios.
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Or. de

Alteração 40
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas relativas à fixação dos
montantes da ajuda são tomadas pelo 
Conselho em conformidade com o artigo 
43.º, n.º 3, do Tratado.

2. Os montantes da ajuda referida no n.º 1 
são fixados pela Comissão por meio de 
actos de execução adoptados em 
conformidade com o artigo 321.º, n.º 1-A, 
tendo em conta o preço de referência para 
o leite em pó desnatado fixado no artigo 
8.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), e a 
evolução da situação do mercado no que 
respeita ao leite desnatado e ao leite em 
pó desnatado. Devem ser tidas em conta 
as medidas de apoio aos produtos 
agrícolas das regiões ultraperiféricas, que 
devem ter em consideração as 
modificações que este regulamento 
propõe.

Or. pt

Alteração 41
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 108-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º-A (novo)
Produtos elegíveis

1. Os Estados-Membros podem pagar a 
ajuda relativamente aos produtos elegíveis 
constantes da lista do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 657/2008 da 
Comissão, de 10 de Julho de 2008, que 
estabelece as normas de execução do 
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Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho no que respeita à concessão de 
uma ajuda comunitária para a 
distribuição de leite e de determinados 
produtos lácteos aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino1. Os Estados-
Membros podem aplicar normas mais 
estritas, na observância dos requisitos 
aplicáveis aos produtos elegíveis 
especificados no anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 657/2008. 
2. No que respeita aos departamentos 
ultramarinos franceses, o leite 
achocolatado ou leite aromatizado, 
referido no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 657/2008, pode ser leite reconstituído.
3. Os Estados-Membros podem autorizar 
a adição de, no máximo, 5 mg de flúor por 
quilograma de produto aos produtos da 
categoria I. 
4. Só é concedida ajuda em relação aos 
produtos enumerados no anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 657/2008 se os 
mesmos satisfizerem os requisitos do 
Regulamento (CE) n.º 852/2004 e do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, 
nomeadamente os enunciados na secção I 
do anexo II do Regulamento (CE) n.º 
853/2004 no que se refere à preparação 
num estabelecimento aprovado e às 
marcas de identificação. 
________________
1JO L 183 de 11.7.2008, p. 17.

Or. fr

Justificação

Por se tratar de um elemento estrutural da ajuda, os produtos elegíveis para a ajuda à 
distribuição de produtos lácteos aos alunos devem constar do acto de base (retomada do 
artigo 3.º e do anexo I do Regulamento de execução (CE) n. 657/2008).
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Alteração 42
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 108-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º-B
Condições de concessão da ajuda

1. Os beneficiários da ajuda são os alunos 
que frequentam regularmente um 
estabelecimento de ensino incluído numa 
das seguintes categorias: jardins-de-
infância e outros estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e estabelecimentos de 
ensino primário e secundário, 
administrados ou reconhecidos pela 
autoridade competente do Estado-
Membro. 
Os beneficiários beneficiam da ajuda 
somente nos dias lectivos. O número total 
de dias lectivos, excluindo os feriados, é 
comunicado pelas autoridades educativas 
ou pelo estabelecimento de ensino à 
autoridade competente do Estado-
Membro em questão e, se for caso disso, 
ao requerente. 
Os alunos não beneficiam da ajuda 
durante as suas estadias em colónias de 
férias.
2. A ajuda pode ser pedida por: 
a) Um estabelecimento de ensino;
b) Autoridades educativas que efectuem o 
pedido para os produtos distribuídos aos 
alunos sob a sua competência; 
c) O fornecedor dos produtos, caso tal 
seja previsto pelo Estado-Membro; 
d) Uma organização que efectue o pedido 
de ajuda por conta de um ou mais 
estabelecimentos de ensino ou 
autoridades educativas, constituída 
especificamente para a finalidade em 
causa, caso tal seja previsto pelo Estado-
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Membro. 
3. Os requerentes da ajuda devem ser 
aprovados para esse fim pela autoridade 
competente do Estado-Membro em cujo 
território se situa o estabelecimento de 
ensino ao qual os produtos são 
fornecidos.

Or. fr

Justificação

Por se tratar de um elemento estrutural da ajuda, as condições de concessão da ajuda à 
distribuição de produtos lácteos aos alunos devem constar do acto de base (retomada do 
artigo 2.º, do n.º 3 do artigo 5.º e do artigo 7.º do Regulamento de execução (CE) n. 
657/2008).

Alteração 43
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta a evolução dos 
padrões de consumo dos produtos lácteos 
e as inovações e evolução do mercado dos 
produtos lácteos, a Comissão, por meio de 
actos delegados, determina os produtos 
referidos no artigo 108.º, n.º 1.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por se tratar de um elemento estrutural da ajuda, os produtos elegíveis para a ajuda à 
distribuição de produtos lácteos aos alunos devem constar do acto de base.
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Alteração 44
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar que os beneficiários 
e requerentes adequados se qualificam para 
a ajuda referida no artigo 108.º, n.º 1, a 
Comissão, por meio de actos de delegados, 
estabelece as condições de concessão da 
ajuda. 

2. A fim de assegurar que os beneficiários 
e requerentes adequados se qualificam para 
a ajuda referida no artigo 108.º, n.º 1, a 
Comissão, por meio de actos de delegados, 
estabelece as condições de concessão da 
ajuda. 

A fim de assegurar que os requerentes 
cumpram as suas obrigações, a Comissão 
adopta, por meio de actos delegados, 
medidas de prevenção das fraudes e 
irregularidades, incluindo:

A fim de assegurar que os requerentes 
cumpram as suas obrigações, a Comissão 
adopta, por meio de actos delegados, a 
constituição de uma garantia que assegure 
a execução quando for pago um 
adiantamento da ajuda.

a) A suspensão do direito de participação 
no regime de ajuda;
b) A constituição de uma garantia que 
assegure a execução quando for pago um 
adiantamento da ajuda; e 
c) A aplicação de sanções para evitar 
acções fraudulentas.

Or. fr

Justificação

Por razões de clareza jurídica, é oportuno reagrupar nos artigos horizontais os poderes de 
execução conferidos à Comissão em termos de sanções. O princípio da sanção deve, 
portanto, ser estabelecido mediante uma medida constante de um artigo ad hoc, sendo as 
modalidades seguidamente definidas numa série de artigos horizontais.

Alteração 45
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

1. A União financia um pagamento às 1. A União financia um pagamento às 
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organizações de produtores no sector do 
lúpulo reconhecidas nos termos do artigo 
209.º para financiamento dos objectivos 
referidos nesse artigo.

organizações de produtores no sector do 
lúpulo reconhecidas nos termos do artigo 
209.º, que visa o financiamento dos 
objectivos referidos nesse artigo e que 
ascende, para a Alemanha, a 
2.277.000 euros por ano.

2. O financiamento anual da União para 
o pagamento às organizações de 
produtores previsto no n.º 1 é de 2 277 000 
EUR para a Alemanha.

2. O montante a pagar a cada 
organização de produtores é calculado ao 
prorata das superfícies plantadas com 
lúpulo elegíveis para uma ajuda dos 
membros da referida organização. São 
elegíveis para uma ajuda, na Alemanha, 
as superfícies que, no momento do pedido, 
apresentem uma densidade de um mínimo 
de 1500 plantas por hectare, em caso de 
tutoragem dupla, ou 2000 plantas por 
hectare, em caso de tutoragem simples.
3. Antes de conceder o pagamento, a 
autoridade alemã competente efectua, 
para todos os pedidos de ajuda, controlos 
administrativos das superfícies elegíveis 
objecto de um pedido de ajuda, à luz, 
nomeadamente, dos dados fornecidos pelo 
sistema integrado de gestão e controlo, em 
conformidade com o Título II, Capítulo 4, 
do Regulamento (CE) N° 73/2009.
4. Serão, por outro lado, levados a efeito 
controlos in loco junto de cada 
organização de produtores, que incidirão 
em, pelo menos, 5% da ajuda a conceder.  
Estes controlos podem ser anunciados, na 
condição de não comprometerem a 
finalidade do controlo.
5. Em caso de pagamento indevido, 
aplicar-se-á, mutatis mutandis, o artigo 
80.º do Regulamento (CE) N.º 1122/2009 
da Comissão. 

Or. de
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Alteração 46
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar que as ajudas financiam 
os objectivos referidos no artigo 209.º, a 
Comissão pode, por meio de actos 
delegados, adoptar regras relativas:

A fim de assegurar que as ajudas financiam 
os objectivos referidos no artigo 209.º, a 
Comissão pode, por meio de actos de 
execução, adoptar as medidas necessárias 
a título do presente número relativas:

a) Aos pedidos de ajuda, incluindo regras 
relativas aos prazos e aos documentos de 
acompanhamento;

a) Ao pagamento das ajudas;

Ao direito à ajuda, incluindo regras sobre 
as superfícies de lúpulo elegíveis e o 
cálculo dos montantes a pagar a cada 
organização de produtores;

b) Ao procedimento de pedido de ajuda, 
incluindo as disposições relativas aos 
prazos e documentos a anexar;

Às sanções a aplicar em caso de pagamento 
indevido.

c) A realização dos controlos.

Or. de

Alteração 47
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 118

Texto da Comissão Alteração

Poderes delegados Financiamento dos planos de 
reconhecimento

A fim de assegurar uma utilização 
eficiente e rigorosa do apoio aos 
agrupamentos de produtores no sector das 
frutas e produtos hortícolas, a Comissão 
pode, por meio de actos delegados, 
estabelecer regras sobre: 

1. As taxas de ajuda referidas no n.º 3 do 
artigo 117.º são reduzidas para metade, no 
que se refere a produções comercializadas 
que excedam 1 000 000 de EUR.

a) O financiamento de planos de 
reconhecimento de um agrupamento de 
produtores;

2. As ajudas referidas no n.º 1, alínea a), 
do artigo 117.º ficam sujeitas a um limite 
de 100 000 EUR por agrupamento de 
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produtores e por período anual.
b) Os limiares e os limites máximos da 
ajuda e o nível do co-financiamento da 
União;
c) A base de cálculo da ajuda, incluindo o 
valor da produção comercializada de um 
agrupamento de produtores;

3. Se um período de execução não 
abranger um ano civil completo, os limites 
referidos no n.º 2 são reduzidos na mesma 
proporção.

d) A elegibilidade dos agrupamentos de 
produtores;

4. A ajuda referida no n.º 3 do artigo 7.º é 
paga:

e) As principais actividades de um 
agrupamento de produtores;

a) em fracções anuais ou semestrais, no 
final de cada período anual ou semestral 
de execução do plano de reconhecimento; 
ou

f) O conteúdo, a apresentação e a 
aprovação dos planos de reconhecimento; 

b) Em fracções que abranjam uma parte 
do período anual, se o plano tiver início 
no decurso de um período anual ou se o 
reconhecimento ocorrer antes do final de 
um período anual. 

g) As condições em que os agrupamentos 
de produtores podem solicitar alterações 
dos planos de reconhecimento;

Para o cálculo do montante das fracções, 
os Estados-Membros podem considerar 
como produção comercializada a 
produção relativa a um período diferente 
do período a título do qual a fracção é 
paga, se tal se justificar por motivos 
ligados aos controlos. O desfasamento 
entre os dois períodos deve ser menor do 
que o período a título do qual a fracção é 
paga. 

h) Ajuda a investimentos; 5. A taxa de câmbio aplicável aos 
montantes referidos nos n.ºs 1 e 2 é a 
última taxa de câmbio publicada pelo 
Banco Central Europeu antes do primeiro 
dia do período a título do qual são 
concedidas as ajudas em causa.

i) Fusões de agrupamentos de produtores 
e continuidade da ajuda. 

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos agrupamentos de produtores constituem elementos 
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estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, disposição 
da alínea a) do artigo 118.º). Os outros componentes relativos à ajuda directa dos 
agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do direito, por 
conseguinte de actos de execução.

Alteração 48
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 118-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-A
Participação financeira da União

1. A participação da União no 
financiamento da ajuda referida no n.º 1, 
alínea a), do artigo 117.º é de: 
a) 75 % nas regiões elegíveis ao abrigo do
objectivo da convergência; e
b) 50 %, nas outras regiões.
O resto da ajuda é pago sob a forma de 
um pagamento fixo pelo Estado-Membro. 
O pedido de ajuda não deve 
necessariamente conter provas relativas à 
utilização da ajuda. 
2. A participação da União no 
financiamento da ajuda referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 117.º, expressa em 
subvenção em capital ou seu equivalente, 
não pode exceder, em relação aos custos 
elegíveis dos investimentos:
a) 50 % nas regiões elegíveis ao abrigo do 
objectivo da convergência; e
b) 30 %, nas outras regiões.
3. Os Estados-Membros em causa devem 
comprometer-se a participar, à razão de 
5 %, pelo menos, no financiamento dos 
custos elegíveis dos investimentos.
A participação dos beneficiários da ajuda 
no financiamento dos custos elegíveis dos 
investimentos é de, pelo menos:
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a) 25 % nas regiões elegíveis ao abrigo do 
objectivo da convergência;
b) 45 %, nas outras regiões.

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos agrupamentos de produtores constituem elementos 
estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, disposição 
da alínea b) do artigo 118.º). Os outros componentes relativos à ajuda directa dos 
agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do direito, por 
conseguinte de actos de execução.

Alteração 49
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 118-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-B
Valor da produção comercializada

1. O disposto no artigo 126.º-C aplica-se, 
mutatis mutandis, aos agrupamentos de 
produtores.
2. Se se verificar uma diminuição do valor 
da produção comercializada por motivos, 
devidamente justificados perante o 
Estado-Membro, alheios à 
responsabilidade e controlo do 
agrupamento de produtores, o valor da 
produção comercializada não pode ser 
inferior a 65 % do valor declarado no 
pedido ou pedidos de ajudas anteriores no 
período anual mais recente verificado 
pelo Estado-Membro, ou, na sua falta, do 
valor inicialmente declarado no plano de 
reconhecimento aprovado.
3. O valor da produção comercializada 
será calculado nos termos da legislação 
aplicável em relação ao período para o 
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qual é solicitada a ajuda.

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos agrupamentos de produtores constituem elementos 
estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, disposição 
da alínea c) do artigo 118.º). Os outros componentes relativos à ajuda directa dos 
agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do direito, por 
conseguinte de actos de execução.

Alteração 50
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 118-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-C
Elegibilidade dos agrupamentos de 

produtores
Os Estados-Membros avaliam a 
elegibilidade dos agrupamentos de 
produtores para as ajudas a título do 
presente regulamento, a fim de 
determinarem se a concessão de uma 
ajuda é devidamente justificada, tendo em 
conta as condições e a data da eventual 
concessão anterior de uma ajuda pública 
às organizações ou agrupamentos de 
produtores de onde provenham os 
membros dos agrupamentos de produtores 
em causa, bem como eventuais 
movimentos de membros entre 
organizações ou agrupamentos de 
produtores.

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos agrupamentos de produtores constituem elementos 



PE467.307v01-00 20/76 AM\871548PT.doc

PT

estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, disposição 
da alínea d) do artigo 118.º). Os outros componentes relativos à ajuda directa dos 
agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do direito, por 
conseguinte de actos de execução.

Alteração 51
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 119.º – alíneas d), e), f), g) e h) (novas)

Texto da Comissão Alteração

d) As principais actividades de um 
agrupamento de produtores;
e) O conteúdo, a apresentação e a 
aprovação dos planos de reconhecimento; 
f) As condições em que os agrupamentos 
de produtores podem solicitar alterações 
dos planos de reconhecimento;
g) Ajuda a investimentos; 
h) Fusões de agrupamentos de produtores 
e continuidade da ajuda. 

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos agrupamentos de produtores constituem elementos 
estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base. Os outros 
componentes (neste caso, as disposições das alíneas e) a i) do artigo 118.º) relativos à ajuda 
directa dos agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do direito, por 
conseguinte de actos de execução.
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Alteração 52
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 126

Texto da Comissão Alteração

Poderes delegados Financiamento dos fundos operacionais
A fim de assegurar um apoio eficiente, 
rigoroso e sustentável às organizações de 
produtores no sector das frutas e produtos 
hortícolas, a Comissão pode, por meio de 
actos delegados, estabelecer regras sobre: 

As contribuições financeiras para o fundo 
operacional referidas no n.º 1 do artigo 
120.º são determinadas pela organização 
de produtores.

a) Os fundos operacionais e os programas 
operacionais, incluindo regras sobre: 

Todos os produtores devem ter a 
oportunidade de beneficiar do fundo 
operacional e de participar 
democraticamente nas decisões 
respeitantes à utilização dos fundos da 
organização de produtores e às 
contribuições financeiras para os fundos 
operacionais.

i) o financiamento e a utilização dos 
fundos operacionais,
ii) o conteúdo, a aprovação e a alteração 
dos programas operacionais,
iii) a elegibilidade das medidas, acções ou 
despesas ao abrigo de um programa 
operacional e regras nacionais 
complementares para o efeito, 
iv) a relação entre programas 
operacionais e programas de 
desenvolvimento rural,
v) programas operacionais parciais,
vi) o acompanhamento e a avaliação dos 
programas operacionais;
b) O quadro nacional e a estratégia 
nacional para os programas operacionais, 
incluindo regras sobre:
i) a estrutura e o conteúdo de um quadro 
nacional e de uma estratégia nacional,
ii) o acompanhamento, a avaliação e as 
comunicações no respeitante ao quadro 
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nacional e às estratégias nacionais;
c) A assistência financeira da União, 
incluindo regras sobre: 
i) a base de cálculo da assistência 
financeira da União, nomeadamente o 
valor da produção comercializada de uma 
organização de produtores,
ii) os períodos de referência aplicáveis 
para o cálculo da ajuda,
iii) as reduções dos direitos à assistência 
financeira em caso de apresentação tardia 
dos pedidos de ajuda,
iv) a constituição e a execução de 
garantias em caso de adiantamentos;
d) As medidas de prevenção e gestão de 
crises, incluindo regras sobre:
i) a selecção das medidas de prevenção e 
gestão de crises, 
ii) a definição de retirada do mercado,
iii) o destino dos produtos retirados,
iv) o apoio máximo para as retiradas do 
mercado,
v) as notificações prévias em caso de 
retiradas do mercado,
vi) o cálculo do volume da produção 
comercializada em caso de retiradas, 
vii) a aposição do emblema europeu nas 
embalagens dos produtos para 
distribuição gratuita,
viii) as condições a que estão sujeitos os 
destinatários dos produtos retirados,
ix) as definições de colheita em verde e de 
não-colheita,
x) as condições a que estão sujeitas a 
colheita em verde e a não-colheita, 
xi) os objectivos dos seguros de colheita,
xii) a definição de fenómeno climático 
adverso,
xiii) as condições a que está sujeita a 
participação nas despesas administrativas 
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da constituição de fundos mutualistas;
e) A assistência financeira nacional, 
incluindo regras sobre:
i) o grau de organização dos produtores,
ii) as alterações dos programas 
operacionais,
iii) as reduções dos direitos à assistência 
financeira em caso de apresentação tardia 
dos pedidos de assistência financeira,
iv) a constituição, a liberação e a 
execução de garantias em caso de 
adiantamentos,
v) a percentagem máxima de reembolso 
da assistência financeira nacional pela 
União.

Or. fr

Justificação

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Alteração 53
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 126-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 126.º-A
Elegibilidade das medidas, acções ou 
despesas ao abrigo de um programa 

operacional
1. Os Estados-Membros determinam na 
estratégia nacional as percentagens 
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máximas do fundo que podem ser 
destinadas ao financiamento de uma 
medida e/ou tipo de acção e/ou despesa, a 
fim de garantir um equilíbrio adequado 
entre as diversas medidas.
2. Os Estados-Membros podem adoptar 
disposições complementares ao 
Regulamento (CE) n.º 1182/2007 e ao 
presente regulamento no que diz respeito 
à elegibilidade das medidas, acções ou 
despesas no âmbito dos programas 
operacionais.

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos fundos e programas operacionais constituem 
elementos estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, 
disposição da alínea a), subalínea iii), do artigo 126.º). Os outros componentes relativos à 
ajuda directa dos agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do 
direito, por conseguinte de actos de execução.

Alteração 54
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 126-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 126.º-B
Valor da produção comercializada de uma 

organização de produtores
1. Para efeitos do presente capítulo, o 
valor da produção comercializada de uma 
organização de produtores é calculado em 
função da produção de membros de 
organizações de produtores relativamente 
à qual aquela organização de produtores 
é reconhecida.
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2. O valor da produção comercializada 
inclui a produção de membros que se 
retirem ou adiram à organização de 
produtores. Os Estados-Membros 
determinam as condições necessárias 
para evitar a dupla contabilização. 
3. O valor da produção comercializada 
não inclui o valor das frutos e produtos 
hortícolas transformados ou de qualquer 
outro produto não pertencente ao sector 
das frutas e produtos hortícolas.
No entanto, o valor da produção 
comercializada de frutas e produtos 
hortícolas destinados à transformação, 
que tenham sido transformados numa das 
frutas e produtos hortícolas 
transformados referidos na parte X do 
anexo I ou em qualquer outro produto 
agrícola referido no presente artigo e 
descrito mais especificamente no anexo 
VI-A, por uma organização de produtores, 
uma associação de organizações de 
produtores ou produtores ou cooperativas 
que delas sejam membros, ou por filiais, 
conforme indicado no n.º 7 do presente 
artigo, por si próprias ou recorrendo a 
terceiros, é calculada através da aplicação 
ao valor facturado desses produtos uma 
taxa fixa, expressa em percentagem.
A taxa fixa é de:
a) 53 % para os sumos de frutos;
b) 73 % para os sumos concentrados;
c) 77 % para o concentrado de tomate;
d) 62 % para as frutas e produtos 
hortícolas congelados;
e) 48 % para as frutas e produtos 
hortícolas em conserva;
f) 70 % para os cogumelos em conserva 
do género Agaricus;
g) 81 % para as frutas conservados 
transitoriamente em água salgada;
h) 81 % para os frutos secos;
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i) 27 % para as outras frutas e produtos 
hortícolas transformados;
j) 12 % para as ervas aromáticas 
transformadas;
k) 41% para o pimentão em pó. 
4. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações de produtores a incluir 
no valor da produção comercializada o 
valor dos subprodutos.
5. O valor da produção comercializada 
inclui o valor das retiradas do mercado 
escoadas conforme previsto no n.º 4, 
alíneas a) e b), do artigo 10.º do 
Regulamento (CE) n.º 1182/2007, 
estimado ao preço médio dos referidos 
produtos comercializados pela 
organização de produtores no ano 
anterior. 
6. Apenas é contabilizada no valor da 
produção comercializada a produção dos 
membros da organização de produtores 
comercializada pela própria organização 
de produtores. A produção dos membros 
da organização de produtores 
comercializada por outra organização de 
produtores designada pela própria 
organização, em conformidade com o 
disposto no n.º 2, alíneas b) e c), do artigo 
213.º, é contabilizada no valor da 
produção comercializada da segunda 
organização de produtores.
7. A produção comercializada de frutas e 
produtos hortícolas deve ser facturada no 
estádio "saída da organização de 
produtores", eventualmente enquanto 
produtos constantes da parte IX do anexo 
I, preparados e embalados, com exclusão:
a) do IVA;
b) dos custos de transporte internos, se a 
distância entre os pontos de recolha ou 
embalagem centralizada da organização 
de produtores e o ponto de distribuição da 
organização de produtores for 
significativa.



AM\871548PT.doc 27/76 PE467.307v01-00

PT

Para efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros definem 
reduções a aplicar ao valor facturado 
pelos produtos em diferentes estádios da 
transformação, expedição ou transporte.
8. O valor da produção comercializada 
pode também ser calculado no estádio 
"saída da entidade subsidiária", com a 
mesma base que a definida no n.º 6, desde 
que pelo menos 90 % do capital dessa 
entidade seja propriedade:
a) da organização de produtores ou da 
associação de organizações de produtores, 
ou
b) sob reserva da aprovação do Estado-
Membro, de cooperativas que sejam 
membros das organizações de produtores 
ou associações de organizações de 
produtores, se tal contribuir para a 
realização dos objectivos enumerados no 
n.º 1, alíneas b) e c), do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1182/2007.
9. Se se verificar uma diminuição da 
produção causada por acontecimentos 
climáticos, por doenças dos animais ou 
das plantas ou por pragas, qualquer 
indemnização pelos seguros decorrente 
dessas causas e recebida a título das 
medidas de seguros de colheita 
abrangidas pela secção 6 do capítulo III, 
ou de medidas equivalentes geridas pela 
organização de produtores, pode ser 
incluída no valor da produção 
comercializada.

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do
co-financiamento e a elegibilidade dos fundos e programas operacionais constituem 
elementos estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, 
disposição da alínea c), subalínea i), do artigo 126.º). Os outros componentes relativos à 
ajuda directa dos agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do 
direito, por conseguinte de actos de execução.
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Alteração 55
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 126-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 126.º-C
Apoio máximo para as retiradas do 

mercado
1. O apoio a título das retiradas do 
mercado, incluindo a participação da 
União e a contribuição da organização de 
produtores, não deve exceder os 
montantes estabelecidos no anexo X para 
os produtos nele referidos. Para os 
restantes produtos, os montantes máximos 
são estabelecidos pelos Estados-Membros.
2. Numa organização de produtores 
determinada, as retiradas do mercado não 
devem exceder 5 % do volume da 
produção comercializada de um produto 
determinado. No entanto, as quantidades 
que sejam escoadas de uma das formas 
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 
artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
1182/2007 ou de qualquer outra forma 
aprovada pelos Estados-Membros não são 
tidas em conta nessa percentagem.
O valor da produção comercializada é o 
valor médio da produção comercializada 
nos três anos anteriores. Caso esta 
informação não esteja disponível, utiliza-
se o volume da produção comercializada 
relativamente ao qual a organização de 
produtores foi reconhecida.
As percentagens referidas no primeiro 
parágrafo são médias anuais calculadas 
num período de três anos. Está prevista 
uma margem de superação anual de 5 
pontos percentuais.
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Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos fundos e programas operacionais constituem 
elementos estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, 
disposição da alínea d), subalínea iv), do artigo 126.º). Os outros componentes relativos à 
ajuda directa dos agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do 
direito, por conseguinte de actos de execução.

Alteração 56
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 127

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de actos de 
execução, adoptar todas as medidas 
necessárias relacionadas com o presente 
subsecção no que respeita: 

A Comissão pode, por meio de actos de 
execução, adoptar todas as medidas 
necessárias relacionadas com o presente 
subsecção no que respeita: 

a) À gestão dos fundos operacionais e 
comunicações no que respeita aos 
montantes previsionais dos fundos 
operacionais;

a) À gestão dos fundos operacionais e 
comunicações no que respeita aos 
montantes previsionais dos fundos 
operacionais, à relação entre programas 
operacionais e programas de 
desenvolvimento rural, aos programas 
operacionais parciais;

b) À apresentação dos programas 
operacionais, incluindo os prazos e os 
documentos de acompanhamento exigidos; 

b) À apresentação dos programas 
operacionais, incluindo os prazos e os 
documentos de acompanhamento exigidos; 

b-A) Ao quadro nacional e à estratégia 
nacional para os programas operacionais, 
incluindo regras sobre: 
i) a estrutura e o conteúdo de um quadro 
nacional e de uma estratégia nacional, 
ii) o acompanhamento, a avaliação e as 
comunicações no respeitante ao quadro 
nacional e às estratégias nacionais;

c) Ao formato dos programas operacionais; c) Ao formato dos programas operacionais;

d) À gestão do acompanhamento e da
avaliação das estratégias nacionais e dos 

d) Ao acompanhamento e à avaliação das 
estratégias nacionais e dos programas 
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programas operacionais nos termos do 
artigo 126.º, alínea a), subalínea vi);

operacionais;

d-A) À assistência financeira da União, 
incluindo regras sobre: 
i) os períodos de referência aplicáveis 
para o cálculo da ajuda,
ii) as reduções dos direitos à assistência 
financeira em caso de apresentação tardia 
dos pedidos de ajuda,
iii) a constituição e a execução de 
garantias em caso de adiantamentos;

e) Às comunicações pelos Estados-
Membros às organizações de produtores e 
às associações de organizações de 
produtores no respeitante aos montantes da 
ajuda aprovada; 

e) Às comunicações pelos Estados-
Membros às organizações de produtores e 
às associações de organizações de 
produtores no respeitante aos montantes da 
ajuda aprovada; 

f) Aos pedidos de ajuda e pagamentos de 
ajuda, incluindo adiantamentos e 
pagamentos parciais da ajuda;

f) Aos pedidos de ajuda e pagamentos de 
ajuda, incluindo adiantamentos e 
pagamentos parciais da ajuda;

f-A) Às medidas de prevenção e gestão de 
crises, incluindo regras sobre:
i) a selecção das medidas de prevenção e 
gestão de crises, 
ii) a definição de retirada do mercado,
iii) o destino dos produtos retirados,
iv) as notificações prévias em caso de 
retiradas do mercado,
v) o cálculo do volume da produção 
comercializada em caso de retiradas,
vi) a aposição do emblema europeu nas 
embalagens dos produtos para 
distribuição gratuita,
vii) as condições aplicáveis aos 
destinatários dos produtos retirados,
viii) as definições de colheita em verde e 
de não-colheita;

g) Aos empréstimos para financiamento 
das medidas de prevenção e gestão de 
crises;

g) Aos empréstimos para financiamento 
das medidas de prevenção e gestão de 
crises;

h) À observância das normas de h) À observância das normas de 
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comercialização em caso de retiradas; comercialização em caso de retiradas;
i) Às despesas de transporte, triagem e 
embalagem em caso de distribuição 
gratuita;

i) Às despesas de transporte, triagem e 
embalagem em caso de distribuição 
gratuita;

j) Às medidas de promoção, comunicação e 
formação em caso de prevenção e gestão 
de crises;

j) Às medidas de promoção, comunicação e 
formação em caso de prevenção e gestão 
de crises;

j-A) Às condições a que estão sujeitas a 
colheita em verde e a não-colheita; 
j-B) Aos objectivos dos seguros de 
colheita;
j-C) À definição de fenómeno climático 
adverso;
j-D) Às condições a que está sujeita a 
participação nas despesas administrativas 
da constituição de fundos mutualistas;

k) À gestão das medidas de seguros de 
colheita;

k) À gestão das medidas de seguros de 
colheita;

k-A) À assistência financeira nacional, 
incluindo regras sobre:
i) o grau de organização dos produtores,
ii) as alterações dos programas 
operacionais,
iii) as reduções dos direitos à assistência 
financeira em caso de apresentação tardia 
dos pedidos de assistência financeira,
iv) a constituição, a liberação e a 
execução de garantias em caso de 
adiantamentos,
v) a percentagem máxima de reembolso 
da assistência financeira nacional pela 
União;

l) Às disposições sobre auxílios estatais 
para as medidas de prevenção e gestão de 
crises;

l) Às disposições sobre auxílios estatais 
para as medidas de prevenção e gestão de 
crises;

m) À autorização de pagamento da 
assistência financeira nacional;

m) À autorização de pagamento da 
assistência financeira nacional;

n) Ao pedido e pagamento da assistência 
financeira nacional;

n) Ao pedido e pagamento da assistência 
financeira nacional;

o) Ao reembolso da assistência financeira o) Ao reembolso da assistência financeira 
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nacional. nacional.

Or. fr

Justificação

O financiamento, a base de cálculo da ajuda, o limiar e o limite máximo da ajuda, o nível do 
co-financiamento e a elegibilidade dos fundos e programas operacionais constituem 
elementos estruturais da ajuda, que devem, a esse título, constar do acto de base (neste caso, 
disposição da alínea d), subalínea iv), do artigo 126.º). Os outros componentes relativos à 
ajuda directa dos agrupamentos de produtores decorrem de uma aplicação uniforme do 
direito, por conseguinte de actos de execução.

Alteração 57
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 128 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

A distribuição às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, incluindo 
infantários, outros estabelecimentos de 
ensino pré-escolar, escolas primárias e 
secundárias, de produtos dos sectores das 
frutas e legumes, das frutas e legumes 
transformados e produtos derivados das 
bananas; 

A distribuição às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino geridos ou 
reconhecidos pelos Estados-Membros, 
incluindo infantários, outros 
estabelecimentos de ensino pré-escolar, 
escolas primárias e secundárias, de 
produtos dos sectores das frutas e legumes, 
das frutas e legumes transformados e 
produtos derivados das bananas; 

Or. de

Alteração 58
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 128 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Ao elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 

3. Ao elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 
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produtos dos sectores das frutas e legumes, 
das frutas e legumes transformados e das 
bananas elegíveis no âmbito do respectivo 
regime. Porém, essa lista não deve incluir 
produtos excluídos por uma medida 
adoptada pela Comissão, por meio de actos 
delegados, nos termos do artigo 129.º. Os 
Estados-Membros seleccionam os produtos 
com base em critérios objectivos que 
podem incluir a sazonalidade, a 
disponibilidade do produto ou 
preocupações ambientais. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos de origem da UE.

produtos dos sectores das frutas e legumes, 
das frutas e legumes transformados e das 
bananas elegíveis no âmbito do respectivo 
regime. Porém, essa lista não deve incluir 
produtos excluídos por uma medida 
adoptada pela Comissão, por meio de actos 
delegados, nos termos do artigo 129.º. Em 
casos devidamente justificados, esta 
estratégia pode, porém, prever que esses 
produtos sejam elegíveis para uma ajuda, 
quando apenas lhes sejam aditadas 
quantidades limitadas das substâncias 
enumeradas no Anexo I.  

Os Estados-Membros garantem que as 
suas autoridades sanitárias competentes 
aprovem a lista dos produtos beneficiários 
de uma ajuda a título do programa.
Os Estados-Membros seleccionam os 
produtos com base em critérios objectivos 
que podem incluir a sazonalidade, a 
disponibilidade do produto ou 
preocupações ambientais. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos de origem da UE.

Or. de

Alteração 59
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 128 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A estratégia dos Estados-Membros 
precisa:
– O grupo-alvo do programa,

– O valor acrescentado do programa, 
nomeadamente no caso em que a fruta é 
consumida a título excepcional com 
outras refeições,
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–  As medidas de controlo,
– As medidas conexas (por exemplo, 
desenvolvimento de sítios web, visitas a 
explorações de produção),
– O nível geográfico ou administrativo de 
execução do programa. 

Or. de

Alteração 60
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 128-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.º-A
Custos elegíveis

1. São elegíveis para ajuda comunitária os 
seguintes custos: 
a) Custo das frutas e legumes, das frutas e 
legumes transformados, bem como dos 
produtos de banana que relevam do 
programa “fruta na escola” fornecidos 
aos estabelecimentos de ensino;
b) Os custos conexos, isto é, os custos 
directamente relacionados com a 
aplicação do programa “fruta na escola”, 
isto é, exclusivamente:
i) Os custos da compra, arrendamento, 
aluguer e locação financeira de 
equipamento, se previstos na estratégia; 
ii) Os custos das verificações e avaliações 
previstas directamente relacionadas com o 
programa;  
iii) O custo das acções de comunicação, 
incluindo o custo do cartaz "programa 
europeu: Fruta na escola”
Se os custos de transporte e distribuição 
dos produtos abrangidos por um regime 
de distribuição de fruta nas escolas forem 
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facturados separadamente, esses custos 
não podem exceder 3 % do custo dos 
produtos. Se os produtos forem fornecidos 
gratuitamente aos estabelecimentos de 
ensino, os Estados-Membros podem 
aceitar facturas relativas ao transporte e 
distribuição até ao limite máximo fixado 
na estratégia do Estado-Membro. 
Os custos de comunicação referidos na 
subalínea iii) da alínea b) do primeiro 
parágrafo não podem ser financiados por 
outros regimes de ajuda comunitários. 
2. O montante total dos custos visados nas 
subalíneas i) e iii) da alínea b) do 
primeiro parágrafo do n.º 1 representa um 
montante fixo e está sujeito a um máximo 
não superior a 5 % do envelope da ajuda 
comunitária reservada ao 
Estado-Membro. 
Durante o ano em que o exercício de 
avaliação é levado a efeito, o montante 
total dos custos visados nas subalíneas i) e 
ii) da alínea b) do primeiro parágrafo do 
n.º 1 não é superior a 10 % do envelope 
da ajuda comunitária reservada ao 
Estado-Membro no ano da avaliação.

Or. de

Alteração 61
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 128-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.º-B
Condições gerais de concessão da ajuda

1. Os Estados-Membros garantem que a 
ajuda prevista nas suas estratégias é 
distribuída aos requerentes que tenham 
apresentado um pedido de ajuda válido às 
autoridades competentes respectivas. Um 
pedido de ajuda só é válido se for 
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apresentado por um requerente aprovado 
para esse fim pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro em cujo 
território se situa o estabelecimento de 
ensino ao qual os produtos são 
fornecidos.  
Os Estados–Membros podem aprovar os  
requerentes seguintes: 
a) Estabelecimentos de ensino; 
b) Autoridades educativas, no que respeita 
a produtos distribuídos às crianças da 
respectiva área de competência; 
c) Fornecedores e/ou distribuidores dos 
produtos; 
d) Organizações que ajam em nome de 
um ou mais estabelecimentos de ensino 
ou autoridades educativas e que tenham 
sido constituídas especificamente para 
esse fim; 
e) Qualquer outra entidade pública ou 
privada que gira: 
i) A distribuição de frutas e produtos 
hortícolas, frutas e produtos hortícolas 
transformados, bananas e produtos 
derivados a estabelecimentos de ensino no 
quadro de um regime de distribuição de 
fruta nas escolas instituído ao abrigo do 
presente regulamento ou conforme ao 
presente regulamento; 
ii) A avaliação e/ou a comunicação. 

Or. de

Alteração 62
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 128-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.º-C



AM\871548PT.doc 37/76 PE467.307v01-00

PT

Condições gerais de aprovação dos 
requerentes da ajuda

1. A aprovação fica subordinada aos 
seguintes compromissos, a assumir por 
escrito pelo requerente perante a 
autoridade competente: 
a) Utilização dos produtos financiados no 
quadro de um regime de distribuição de 
fruta nas escolas instituído ao abrigo do 
presente regulamento ou conforme ao 
presente regulamento para consumo pelas 
crianças do seu estabelecimento de ensino 
ou dos estabelecimentos de ensino para os 
quais solicite uma ajuda;
b) Reembolso das ajudas pagas 
indevidamente para as quantidades em 
questão, caso se verifique que os produtos 
em causa não foram distribuídos aos 
grupos-alvo previstos ou que a ajuda foi 
paga para produtos não elegíveis a título 
do presente regulamento; 
c) Pagamento, em caso de fraude ou de 
negligência grave, de um montante igual 
à diferença entre o montante pago 
inicialmente e o montante a que tenha 
direito; 
d) Disponibilização de documentos 
justificativos às autoridades competentes, 
se estas o solicitarem;
e) Sujeição a qualquer verificação 
decidida pela autoridade competente do 
Estado-Membro, nomeadamente no que 
respeita ao exame de registos e às 
inspecções materiais. 
Os Estados-Membros podem subordinar a 
aprovação à assunção por escrito pelo 
requerente, perante a autoridade 
competente, de compromissos 
suplementares.
2. Caso se constate que um requerente 
deixou de reunir as condições de 
aprovação ou de cumprir outras 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento, a aprovação é suspensa ou 
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retirada, em função da gravidade da 
irregularidade, por um período de um a 
doze meses. Estas medidas não são 
tomadas em casos de força maior ou se o 
Estado-Membro constatar que a 
irregularidade não foi cometida 
deliberadamente ou por negligência ou 
que a mesma foi pouco importante. Em 
caso de revogação da aprovação, esta 
última pode ser restabelecida, a pedido do 
interessado, depois de decorrido um 
período mínimo de doze meses.

Or. de

Alteração 63
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 129

Texto da Comissão Alteração

Artigo 129.º Suprimido
Poderes delegados

1. A fim de estimular nas crianças hábitos 
alimentares saudáveis, a Comissão pode, 
por meio de actos delegados, estabelecer 
regras sobre: 
(a) Os produtos que são inelegíveis para o 
regime;
(b) O grupo-alvo do regime;
(c) As estratégias nacionais ou regionais 
que os Estados-Membros devem elaborar 
a fim de beneficiar da ajuda, incluindo as 
medidas de acompanhamento;
(d) A aprovação e selecção dos 
requerentes da ajuda.

Or. de
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Alteração 64
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 130

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de actos de 
execução, estabelecer todas as medidas 
necessárias relacionadas com a presente 
subsecção no que respeita, nomeadamente: 

A Comissão pode, por meio de actos de 
execução, estabelecer todas as medidas 
necessárias relacionadas com a presente 
subsecção no que respeita, nomeadamente: 

a) À repartição definitiva da ajuda entre os 
Estados-Membros;

a) As ajudas concedidas para a 
distribuição de fruta e legumes às 
crianças nos estabelecimentos de ensino;

b) Aos pedidos de ajuda e aos pagamentos; b) À repartição definitiva da ajuda entre os 
Estados-Membros;

c) Aos controlos; c) Às condições gerais de concessão da 
ajuda; 

d) Aos métodos de divulgação do regime e 
às acções conexas de ligação em rede;

d) Às condições particulares de aprovação 
de certos requerentes e à suspensão ou 
retirada da aprovação; 

e) À comunicação de informações à 
Comissão.

e) Aos pedidos e ao pagamento das 
ajudas ;  
(f) Aos controlos e sanções:

g) À monitorização e à avaliação. 
(h) Aos métodos de divulgação do regime e 
às acções conexas de ligação em rede;

(i) À comunicação de informações à 
Comissão.

j) Às disposições relativas à indicação do 
apoio financeiro da Comissão. 

Or. de
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Alteração 65
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas a que se refere o n.º 1 dizem 
respeito a vinhos com denominação de 
origem protegida ou indicação geográfica 
protegida ou a vinhos com indicação da 
casta de uva de vinho.

2. As medidas a que se refere o n.º 1 dizem 
respeito a vinhos com denominação de 
origem protegida ou indicação geográfica 
protegida ou a vinhos com indicação da 
casta de uva de vinho.

Estes vinhos são elegíveis a título da 
promoção nos mercados dos países 
terceiros, desde que: 
a) Os produtos se destinem a consumo 
directo, existam para esses produtos 
possibilidades de exportação ou novos 
mercados potenciais nos países terceiros 
visados e os produtos em causa tenham 
grande valor acrescentado; 
b) A origem do produto seja indicada, no 
âmbito de uma operação de informação 
ou de promoção, caso se trate de um 
vinho com indicação geográfica; 
c) A operação apoiada seja definida com 
clareza, nomeadamente no que respeita 
aos produtos que pode abranger, à
descrição da campanha de marketing e à 
indicação de um montante previsional dos 
custos correspondentes;  
d) O apoio a acções de promoção e de 
informação, dirigidas a um determinado 
beneficiário num determinado país 
terceiro, não se prolongar por mais de três 
anos; no entanto, se necessário, pode ser 
renovado uma vez, por um período não 
superior a dois anos; 
e) As mensagens informativas e/ou 
promocionais se baseiem nas qualidades 
intrínsecas do vinho e sejam conformes 
com a legislação aplicável nos países 
terceiros visados; 
f) Os beneficiários tenham capacidade 
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suficiente para fazer face às 
condicionantes específicas do comércio 
com países terceiros e disponham de 
recursos que garantam a aplicação da 
medida com o máximo de eficácia 
possível. Os Estados-Membros verificam, 
nomeadamente, a disponibilidade a longo 
prazo, depois da operação de promoção, 
de produtos em quantidade e de qualidade 
suficientes para responder à procura do 
mercado. 
Podem ser beneficiários empresas 
privadas, organizações profissionais, 
organizações de produtores, organizações 
interprofissionais ou, se o Estado-
Membro assim o decidir, organismos 
públicos. Um Estado-Membro não pode, 
em nenhuma circunstância, designar um 
organismo público como único 
beneficiário de uma medida de promoção. 
É dada preferência às micro, pequenas e 
médias empresas, na acepção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, e às marcas comerciais 
colectivas. 

Or. fr

Alteração 66
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Entende-se por "renovação normal das 
vinhas que cheguem ao fim do seu ciclo 
de vida natural" a replantação da mesma 
parcela de terra com a mesma casta, no 
mesmo sistema de viticultura. Os Estados-
Membros podem estabelecer mais 
especificações, nomeadamente no que 
respeita à idade das vinhas substituídas.
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Or. fr

Justificação

As definições são elementos importantes que devem constar do acto de base (retomada da 
definição que figura actualmente no artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 555/2008).

Alteração 67
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 3 – parágrafos 2 e 2-A (novos)

Texto da Comissão Alteração

Não é apoiada a renovação normal das 
vinhas que cheguem ao fim do seu ciclo de 
vida natural.

Não é apoiada a renovação normal das 
vinhas que cheguem ao fim do seu ciclo de 
vida natural, ou seja, a replantação da 
mesma parcela de terra com a mesma 
casta, no mesmo sistema de viticultura.

Os Estados-Membros podem estabelecer 
mais especificações, nomeadamente no 
que respeita à idade das vinhas 
substituídas.

Or. fr

Alteração 68
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A participação nos custos de 
reestruturação e conservação não cobre 
as despesas de aquisição de veículos 
agrícolas.

Or. fr
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Alteração 69
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros estabelecem 
regras pormenorizadas sobre o âmbito e o 
nível do apoio. Essas regras podem 
prever, nomeadamente, o pagamento de 
montantes forfetários, níveis máximos de 
apoio por hectare e a adaptação do apoio 
com base em critérios objectivos. Se os 
direitos de plantação exercidos não 
resultarem da reestruturação, e para 
evitar distorções de concorrência, o apoio 
é reduzido em conformidade, a fim de ter 
em conta que ao exercício daqueles 
direitos não esteve associado a qualquer 
custo de arranque. 
O apoio é pago em função da superfície 
plantada, delimitada nos termos previstos 
no n.º 1 do artigo 75 % do Regulamento 
(CE) n.º 555/2008 da Comissão, de 27 de 
Junho de 2008, que estabelece regras de 
execução do Regulamento (CE) n.º 
479/2008 do Conselho que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, no que respeita aos 
programas de apoio, ao comércio com 
países terceiros, ao potencial de produção 
e aos controlos no sector vitivinícola1. 
___________
1JO L 170 de 30.6.2008, p. 1.

Or. fr
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Alteração 70
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O facto de deixar uvas de qualidade 
comercial nas videiras no final do ciclo 
normal de produção (não-colheita) não é 
considerado colheita em verde. 

Or. fr

Alteração 71
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O facto de deixar uvas de qualidade 
comercial nas videiras no final do ciclo 
normal de produção (não-colheita) é 
considerado colheita em verde.

Or. fr

Justificação

As definições são elementos importantes que devem constar do acto de base (retomada da 
definição que figura no artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 555/2008).

Alteração 72
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A superfície das parcelas que 
recebam o apoio à colheita em verde não 
é contabilizada no cálculo dos limites de 
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rendimento constantes do caderno de 
especificações e obrigações dos vinhos 
com indicação geográfica.

Or. fr

Alteração 73
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Entende-se por "acontecimentos 
climáticos adversos" os definidos no n.º 8 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1857/2006 da Comissão.

Or. fr

Justificação

As definições são elementos importantes que devem constar do acto de base (retomada da 
definição que figura no artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 555/2008).

Alteração 74
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
introduzir seguros de colheitas nos 
respectivos programas de apoio nas 
seguintes condições:
a) Os Estados-Membros adoptam as 
regras de execução das medidas relativas 
a seguros de colheitas, nomeadamente as 
necessárias para evitar que estas 
provoquem distorções de concorrência no 
mercado dos seguros; 
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b) Os produtores que recorram ao regime 
facultam a sua apólice de seguro às 
autoridades nacionais, para que os 
Estados-Membros possam respeitar as 
condições referidas no n.º 2;
c) Os Estados-Membros fixam limites 
máximos para os montantes que podem 
ser recebidos a título de apoio, a fim de 
que as condições referidas no n.º 3 
possam ser respeitadas.
Se for caso disso, os Estados-Membros 
podem fixar o nível do apoio com base em 
custos normalizados e hipóteses 
normalizadas de perda de receitas. 
Garantem, além disso, que os cálculos: 
i) só incluam elementos verificáveis, 
ii) se baseiem em valores estabelecidos 
mediante peritagem, 
iii) indiquem claramente a fonte dos 
valores numéricos, 
iv) sejam diferenciados para poderem ter 
em conta as condições específicas dos 
sítios a nível regional ou local, consoante 
o caso. 

Or. fr

Alteração 75
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os custos da elaboração de novos 
produtos, processos e tecnologias, referida 
na alínea b), dizem respeito às operações 
preparatórias, tais como a concepção e o 
ensaio de produtos, processos e 
tecnologias, bem como aos investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos conexos, que 
intervenham antes da utilização para fins 
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comerciais dos novos produtos, processos 
e tecnologias elaborados. 

Or. fr

Alteração 76
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas elegíveis não incluem os 
elementos a que se refere o artigo 71.º, n.º 
3, alíneas a), b) e c), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005.

3. As despesas elegíveis são as seguintes: 

a) Construção, aquisição, incluindo a 
locação financeira, ou melhoramento de 
bens imóveis; 
b) Despesas com a compra ou locação-
compra de máquinas e equipamentos 
novos, incluindo programas informáticos, 
até ao valor de mercado do bem; outros 
custos relacionados com o contrato de 
locação financeira, como a margem do 
locador, os custos do refinanciamento dos 
juros, as despesas gerais e os prémios de 
seguros, não constituem despesas 
elegíveis; 
c) Custos gerais relacionados com as 
despesas indicadas nas alíneas a) e b), 
como honorários de arquitectos, 
engenheiros e consultores e despesas com 
estudos de viabilidade e com a aquisição 
de patentes e licenças. 
Em derrogação da alínea b), em casos 
devidamente fundamentados, e 
unicamente para as micro, pequenas e 
médias empresas, na acepção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, os Estados-Membros podem 
estabelecer as condições em que a compra 
de equipamento em segunda mão possa 
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ser considerada despesa elegível. 
Os investimentos relativos a simples 
operações de substituição não constituem 
despesas elegíveis, a fim de garantir que 
estes investimentos correspondam aos 
objectivos da medida, que consistem 
numa melhor adaptação à procura do 
mercado e numa maior competitividade.
As despesas elegíveis não incluem os 
elementos a que se refere o n.º 3, alíneas 
a), b) e c), do artigo 71.º do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005.

Or. fr

Alteração 77
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ajuda em causa inclui um montante 
forfetário destinado a compensar os 
custos da recolha dos referidos produtos, 
o qual é transferido do destilador para o 
produtor se for este a suportar aqueles 
custos.

Or. fr

Alteração 78
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É concedida ajuda aos destiladores 
que procedam à transformação dos 
produtos entregues para destilação em 
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álcool bruto com um título alcoométrico 
de, pelo menos, 92 %. 

Or. fr

Alteração 79
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros podem prever o 
adiantamento da ajuda, desde que o 
beneficiário tenha constituído uma 
garantia. 

Or. fr

Alteração 80
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros adoptam as 
regras de execução da medida prevista no 
presente artigo.

Or. fr
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Alteração 81
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 145-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 145.º-A
Cooperação administrativa

As disposições do presente capítulo não 
afectam a aplicação: 
a) Das disposições específicas que regem 
as relações entre Estados-Membros no 
domínio da luta contra a fraude no sector 
vitivinícola, na medida em que facilitem a 
aplicação do presente regulamento; 
b) Das regras relativas: 
i) ao processo penal e à cooperação 
judiciária entre Estados-Membros em 
matéria penal, 
ii) ao processo relativo às sanções 
administrativas. 

Or. fr

Alteração 82
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 146 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativas aos critérios de elegibilidade 
das medidas de apoio, ao tipo de despesas 
e acções elegíveis para apoio, às medidas 
inelegíveis para apoio e ao nível máximo 
de apoio por medida;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 83
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 146 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Que contenham disposições gerais e 
definições para efeitos da presente secção;

Suprimido

Or. fr

Alteração 84
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 146 – alínea g

Texto da Comissão Alteração

g) Ao abrigo das quais os produtores 
retirem os subprodutos da vinificação, 
excepções a essa obrigação a fim de evitar 
uma sobrecarga administrativa adicional 
e disposições relativas à certificação 
voluntária dos destiladores;

Suprimido

Or. fr

Alteração 85
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 174 – n.º 1 – parágrafos 2-A, 2-B e 2-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da aplicação da 
subalínea iii) da alínea a) e da subalínea 
iii) da alínea b), entende-se por 
"produção" todas as operações 
realizadas, desde a vindima até ao termo 
do processo de vinificação, ficando 
excluídos todos os processos posteriores à 
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produção.
2-B. Para fins da aplicação da subalínea 
ii) da alínea b), as uvas não originárias da 
área geográfica delimitada, na proporção 
máxima de 15 %, são obrigatoriamente 
provenientes do Estado-Membro ou país 
terceiro no qual essa área se situa.
2-C. Em derrogação da subalínea iii) da 
alínea a) e da subalínea iii) da alínea b), e 
desde que o caderno de especificações a 
que se refere o n.º 2 do artigo 175.º o 
preveja, podem vinificar-se produtos com 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida: 
a) Numa área situada na proximidade 
imediata da área delimitada em causa, ou 
b) Numa área situada na mesma unidade 
administrativa ou numa unidade 
administrativa vizinha, em conformidade 
com as regras nacionais, ou 
c) Numa área situada na proximidade 
imediata da área delimitada em causa, no 
caso das denominações de origem 
transfronteiras ou indicações geográficas 
transfronteiras ou se existir um acordo 
sobre medidas de controlo entre dois ou 
mais Estados-Membros ou entre um ou 
mais Estados-Membros e um ou mais 
países terceiros. 
Em derrogação da subalínea iii) da alínea 
b), e desde que o caderno de 
especificações referido no n.º 2 do artigo 
175.º o preveja, até 31 de Dezembro de 
2012 podem continuar a vinificar-se
vinhos com indicação geográfica 
protegida fora da proximidade imediata 
da área delimitada em questão. 
Em derrogação da subalínea iii) da alínea 
a), e desde que o caderno de 
especificações referido no n.º 2 do artigo 
175.º o preveja, pode converter-se um 
produto em vinho espumante ou vinho 
frisante com denominação de origem 
protegida fora da proximidade imediata 
da área delimitada em questão se se 
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recorria a tal prática antes de 1 de Março 
de 1986.

Or. fr

Alteração 86
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 175 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A demarcação da área geográfica em 
causa;

d) A área geográfica em causa é delimitada 
de modo pormenorizado, preciso e 
inequívoco;

Or. fr

Justificação

Os princípios da delimitação da área geográfica para os vinhos com denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica protegida constituem um elemento importante que deve 
constar do acto de base (retomada das disposições actuais do artigo 5.º do Regimento (CE) 
n.º 607/2009).

Alteração 87
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 175 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A demarcação da área geográfica em 
causa; 

d) A demarcação da área geográfica em 
causa é estabelecida de modo 
pormenorizado, preciso e inequívoco;

Or. fr



PE467.307v01-00 54/76 AM\871548PT.doc

PT

Alteração 88
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 177 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um Estado-Membro ou um país 
terceiro, ou as autoridades respectivas, 
não podem constituir-se requerentes.

Or. fr

Alteração 89
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 185 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A protecção de uma denominação de 
origem ou indicação geográfica aplica-se 
a todo o nome, incluindo os elementos 
que o constituem, desde que sejam eles 
próprios distintivos. Os elementos não 
distintivos ou genéricos de uma 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida não são 
protegidos.
O nome a proteger é registado apenas na 
língua ou línguas utilizadas para designar 
o produto na área geográfica delimitada. 
O nome é registado mantendo a 
ortografia ou ortografias originais.

Or. fr
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Alteração 90
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 189 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma alteração considera-se menor se: 
a) Não disser respeito a características 
essenciais do produto; 
b) Não alterar a relação;
c) Não incluir qualquer alteração do 
nome ou de uma parte do nome do 
produto; 
d) Não afectar a área geográfica 
delimitada; 
e) Não implicar restrições suplementares 
à comercialização do produto.

Or. fr

Alteração 91
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 193 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta as especificidades 
da produção na área geográfica 
delimitada, a Comissão pode, por meio 
actos de delegados, adoptar:

Suprimido

a) Os princípios para a delimitação da 
área geográfica; e 
b) As definições, restrições e derrogações 
relacionadas com a produção na área 
geográfica delimitada.

Or. fr
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Alteração 92
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 193 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Os princípios para a delimitação da 
área geográfica; e 

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os princípios da delimitação da área geográfica para os vinhos com denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica protegida constituem um elemento importante que deve 
constar do acto de base.

Alteração 93
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 193 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Adoptar restrições no que respeita ao 
tipo de requerente que pode solicitar a 
protecção de uma denominação de origem 
ou de uma indicação geográfica;

Suprimido

Or. fr

Alteração 94
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 193 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Estabelecer as condições para que uma 
alteração seja considerada menor na 
acepção do artigo 189.º, n.º 2;

Suprimido
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Or. fr

Alteração 95
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 193 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar uma protecção 
adequada, a Comissão pode, por meio de 
actos delegados, adoptar restrições no que 
respeita ao nome protegido.

Suprimido

Or. fr

Alteração 96
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 196-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 196.º-A
Condições de utilização

1. A menção a proteger: 
a) É redigida na ou nas línguas oficiais 
ou regionais do Estado-Membro ou do 
país terceiro de que a menção é 
originária; ou 
b) É redigida na língua em que a menção 
é utilizada comercialmente. 
2. A menção utilizada numa determinada 
língua deve dizer respeito aos produtos 
específicos previstos no n.º 1 do artigo 
173.º. 
3. As menções são registadas com a 
ortografia ou ortografias originais.

Or. fr
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Alteração 97
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 196-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 196.º-B
Condições de validade

1. É aceite o reconhecimento de uma 
menção como menção tradicional se: 
a) A menção consistir exclusivamente: 
i) num nome utilizado tradicionalmente 
no comércio numa grande parte do 
território da União ou do país terceiro em 
causa para distinguir categorias 
específicas de produtos vitivinícolas 
previstas no n.º 1 do artigo 173.º; ou
ii) num nome com reputação utilizado 
tradicionalmente no comércio pelo menos 
no território do Estado-Membro ou país 
terceiro em causa para distinguir 
categorias específicas de produtos 
vitivinícolas previstas no n.º 1 do artigo 
173.º; 
b) A menção: 
i) não for genérica; 
ii) for definida e regulamentada por 
legislação do Estado-Membro, ou 
iii) estiver sujeita às condições de 
utilização previstas nas regras aplicáveis 
aos produtores de vinho do país terceiro 
em causa, incluindo as adoptadas por 
organizações profissionais 
representativas. 
2. Para efeitos da alínea a) do n.º 1, 
entende-se por "utilização tradicional": 
a) No caso das menções na ou nas línguas 
referidas no n.º 1, alínea a), do artigo 
196.º-A, uma utilização de pelo menos 



AM\871548PT.doc 59/76 PE467.307v01-00

PT

cinco anos;
b) No caso das menções na ou nas línguas 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 
196.º-A, uma utilização de pelo menos 
quinze anos; 
3. Para efeitos da aplicação da subalínea 
i) da alínea c) do n.º 1, considera-se 
"genérica" uma menção tradicional que, 
embora diga respeito a um método 
específico de produção ou de 
envelhecimento ou a uma qualidade, cor, 
tipo de local ou acontecimento ligado à 
história do produto vitivinícola, se tenha 
tornado a denominação comum do 
produto vitivinícola em questão na União. 
4. A condição enunciada na alínea b) do 
n.º 1 não se aplica às menções 
tradicionais a que se refere a alínea b) do 
artigo 196.º-A. 

Or. fr

Alteração 98
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 196-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 196.º-C
Requerentes

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou de países terceiros 
ou as organizações profissionais 
representativas estabelecidas em países 
terceiros podem apresentar à Comissão 
pedidos de protecção de menções 
tradicionais, na acepção do artigo 196.º. 
2. Entende-se por "organização 
profissional representativa" uma 
organização de produtores, ou uma 
associação de organizações de produtores 
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que tenham adoptado as mesmas regras, 
que opera numa ou mais zonas 
vitivinícolas com denominação de origem 
ou com indicação geográfica, desde que 
reúna, pelo menos, dois terços dos 
produtores da(s) zona(s) com 
denominação de origem ou com indicação 
geográfica em causa e abranja, pelo 
menos, dois terços da produção dessa(s) 
zona(s). As organizações profissionais 
representativas só podem apresentar 
pedidos de protecção referentes a vinhos 
que produzam.

Or. fr

Alteração 99
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 196-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 196.º-D
Procedimento de reconhecimento

A Comissão toma a decisão de recusar ou 
reconhecer a menção tradicional em 
questão com base nas provas de que 
disponha. A Comissão deve avaliar se as 
condições referidas nos artigos 196.º, 
196.º-A e 196.º-B ou previstas no n.º 3 do 
artigo 197.º-A e no artigo 197.º-B se 
encontram ou não preenchidas. 
A eventual decisão de recusa é notificada 
ao oponente e às autoridades do Estado-
Membro ou do país terceiro em causa ou 
à organização profissional representativa, 
estabelecida nesse país terceiro. 

Or. fr
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Alteração 100
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 197 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As menções tradicionais são 
protegidas, apenas na língua e em relação 
às categorias de produtos vitivinícolas que 
sejam objecto do pedido, contra: 
a) Qualquer usurpação, ainda que a 
menção protegida seja acompanhada de 
termos como "género", "tipo", "método", 
"estilo", "imitação", "sabor", "como" ou 
similares; 
b) Qualquer outra indicação falsa ou 
falaciosa quanto à natureza, 
características ou qualidades essenciais 
do produto, constante do 
acondicionamento ou da embalagem, da 
publicidade ou dos documentos relativos 
ao produto; 
c) Qualquer outra prática susceptível de 
induzir o consumidor em erro, 
designadamente fazendo crer que o vinho 
reúne as condições para a utilização da 
menção tradicional protegida em causa.

Or. fr

Alteração 101
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 197 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As menções tradicionais protegidas 
em conformidade com os artigos 24.º, 28.º 
e 29.º do Regulamento (CE) n.º 753/2002 
ficam automaticamente protegidas a título 
do presente regulamento, desde que: 
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a) Tenha sido apresentado à Comissão, 
até 1 de Maio de 2009, um resumo da 
definição ou das condições de utilização; 
b) Os Estados-Membros ou países 
terceiros não tenham deixado de proteger 
determinadas menções tradicionais.

Or. fr

Alteração 102
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 197-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 197.º-A
Relação com as marcas

1. Quando uma menção tradicional se 
encontre protegida a título do presente 
regulamento, é recusado o registo de 
qualquer marca que corresponda a uma 
das situações referidas no n.º 3 do artigo 
197.º caso o pedido de registo da marca 
não diga respeito a vinhos que reúnam as 
condições para a utilização da menção 
tradicional em causa e seja apresentado 
após a data da apresentação à Comissão 
do pedido de protecção da menção 
tradicional em questão, sendo esta 
subsequentemente protegida. 
As marcas que sejam registadas em 
violação do primeiro parágrafo são 
declaradas nulas mediante a apresentação 
de um pedido nesse sentido, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
2008/95/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho ou no Regulamento (CE) n.º 
40/94 do Conselho. 
2. Uma marca que corresponda a uma das 
situações referidas no n.º 3 do artigo 197.º 
e que tenha sido objecto de um pedido de 
registo ou registada ou, nos casos em que 



AM\871548PT.doc 63/76 PE467.307v01-00

PT

tal possibilidade esteja prevista na 
legislação em causa, que tenha sido 
estabelecida pelo uso no território da 
União antes de 4 de Maio de 2002 ou 
antes da data da apresentação à Comissão 
do pedido de protecção da menção 
tradicional em questão, pode continuar a 
ser utilizada e ser renovada, não obstante 
a protecção da menção tradicional. Em 
tais casos, a utilização da menção 
tradicional é permitida paralelamente à 
da marca em causa. 
3. Não são protegidos como menções 
tradicionais os nomes cuja protecção, 
atendendo à reputação e à notoriedade de 
uma marca, seja susceptível de induzir o 
consumidor em erro quanto às 
verdadeiras identidade, natureza, 
características ou qualidade de um vinho.

Or. fr

Alteração 103
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 197-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 197.º-B
Homonímia

1. Ao decidir-se sobre a protecção de uma 
menção que seja objecto de um pedido de 
protecção e que seja homónima ou 
parcialmente homónima de uma menção 
tradicional já protegida a título do 
presente capítulo devem ter-se na devida 
conta as práticas locais e tradicionais e o 
risco de confusão. Não são registadas 
menções homónimas que, ainda que 
sejam exactas, induzam o consumidor em 
erro quanto à natureza, qualidade ou 
verdadeira origem do produto. A 
utilização de uma menção homónima 
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protegida só é autorizada se, na prática, a 
menção homónima protegida 
posteriormente for suficientemente 
diferenciada da menção tradicional já 
protegida, tendo em conta a necessidade 
de garantir um tratamento equitativo dos 
produtores em causa e de não induzir o 
consumidor em erro. 
2. O n.º 1 aplica-se, mutatis mutandis, às 
menções tradicionais protegidas antes de 
1 de Agosto de 2009 que sejam 
parcialmente homónimas de 
denominações de origem protegidas ou 
indicações geográficas protegidas ou de 
nomes de castas de uva de vinho ou 
sinónimos desses nomes constantes do 
anexo XV. 

Or. fr

Alteração 104
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 197-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 197.º-C
Cancelamento

Uma menção tradicional é cancelada se 
deixar de ser conforme à definição 
constante do artigo 196.º ou deixar de 
responder os requisitos estabelecidos nos 
artigos 196.º-A e 196.º-B, no n.º 3 do 
artigo 197.º, no n.º 3 do artigo 197.º-A ou 
no artigo 197.º-C.

Or. fr
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Alteração 105
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 197-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 197.º-D
Menções tradicionais dos países terceiros
1. O artigo 196.º aplica-se, mutatis 
mutandis, às menções tradicionalmente 
utilizadas em países terceiros 
relativamente a produtos vitivinícolas com 
indicação geográfica do país terceiro em 
causa.
2. Os vinhos originários de países 
terceiros em cujos rótulos figurem 
indicações tradicionais não protegidas 
podem ostentar essas indicações 
tradicionais no rótulo vinícola em 
observância das regras aplicáveis no país 
terceiro em causa, incluindo regras 
adoptadas por organizações profissionais 
representativas. 

Or. fr

Alteração 106
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 198 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma protecção 
adequada, a Comissão pode, por meio de 
actos delegados, adoptar disposições no 
que respeita à língua ou à ortografia da 
menção a proteger. 

Suprimido

Or. fr
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Alteração 107
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 198 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de salvaguardar os interesses ou 
direitos legítimos dos produtores ou 
operadores, a Comissão pode, por meio de 
actos delegados, definir:

2. A fim de salvaguardar os interesses ou 
direitos legítimos dos produtores ou 
operadores, a Comissão pode, por meio de 
actos delegados, definir a data de 
apresentação de um pedido. 

a) O tipo de requerentes que podem 
apresentar um pedido de protecção de 
uma menção tradicional;
b) As condições de validade de um pedido 
de reconhecimento de uma menção 
tradicional;
c) Os motivos da oposição a uma 
pretensão de reconhecimento de uma 
menção tradicional; 
d) O âmbito da protecção, incluindo a 
relação com marcas comerciais, menções 
tradicionais protegidas, denominações de 
origem protegidas ou indicações 
geográficas protegidas, homónimos ou 
certos nomes de castas;
e) Os motivos de cancelamento de uma 
menção tradicional;
f) A data de apresentação de um pedido.

Or. fr

Alteração 108
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 198 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de ter em conta as especificidades 
do comércio entre a União e determinados 

Suprimido
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países terceiros, a Comissão pode, por 
meio de actos delegados, adoptar as 
condições em que as menções tradicionais 
podem ser utilizadas em produtos de 
países terceiros e prever derrogações ao 
artigo 196.º.

Or. fr

Alteração 109
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 202

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, a Directiva 2008/95/CE, a 
Directiva 89/396/CEE do Conselho, a 
Directiva 2000/13/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e a Directiva 
2007/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho aplicam-se à rotulagem e 
apresentação dos produtos abrangidos 
pelos respectivos âmbitos de aplicação.

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, a 
Directiva 2008/95/CE, a 
Directiva 89/396/CEE do Conselho, a 
Directiva 2000/13/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e a Directiva 
2007/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho aplicam-se à rotulagem e 
apresentação dos produtos abrangidos 
pelos respectivos âmbitos de aplicação. 
Não podem incluir-se na rotulagem dos 
produtos referidos na parte II, pontos 1 a 
11, 13, 15 e 16, do anexo XII indicações 
diversas das previstas no presente 
regulamento, a não ser que satisfaçam os 
requisitos estabelecidos no n.º 1, alínea a), 
do artigo 2.º da Directiva 2000/13/CE.
2. Quando um ou vários ingredientes 
enumerados no anexo III-A da Directiva 
2000/13/CE estiverem presentes num dos 
produtos referidos na parte II do anexo 
XII do presente regulamento, esses
ingredientes são obrigatoriamente 
mencionados na rotulagem, antecedidos 
do termo "contém".
No caso dos sulfitos, podem ser utilizadas 
as seguintes menções: "sulfitos", 
"dióxido de enxofre" ou "anidrido 
sulfuroso".
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3. A obrigação de rotulagem referida no 
n.º 2 pode ser acompanhada da utilização 
de um pictograma a definir através de um 
acto de execução.

Or. fr

Alteração 110
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 203 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea a), a 
referência à categoria do produto 
vitivinícola pode ser omitida no caso de 
vinhos cujo rótulo inclua o nome de uma 
denominação de origem protegida ou de 
uma indicação geográfica protegida.

2. Em derrogação da alínea a) do n.º 1, a 
referência à categoria do produto 
vitivinícola pode ser omitida no caso de 
vinhos cujo rótulo inclua o nome de uma 
denominação de origem protegida ou de 
uma indicação geográfica protegida e, no 
caso dos vinhos espumantes de qualidade, 
se do rótulo constar o termo "Sekt".

Or. fr

Alteração 111
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 204-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 204.º-A
Indicação da exploração

1. As menções à exploração diversas do 
nome do engarrafador, produtor ou 
vendedor, e autorizadas nos termos do 
procedimento previsto no n.º 3, são 
reservadas a vinhos com denominação de 
origem protegida ou indicação geográfica 
protegida, desde que: 
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a) O vinho seja elaborado exclusivamente 
a partir de uvas vindimadas em vinhas 
exploradas pela exploração em causa; 
b) A vinificação seja totalmente efectuada 
na exploração em causa; 
c) Cada Estado-Membro regule a 
utilização das menções respectivas, 
autorizadas nos termos do procedimento 
previsto no n.º 3. Compete a cada país 
terceiro estabelecer as regras de utilização 
das menções respectivas autorizadas nos 
termos do procedimento previsto no n.º 3, 
incluindo as regras adoptadas por 
organizações profissionais 
representativas. 
2. O nome de uma exploração só pode ser 
utilizado por outros operadores que 
participem na comercialização do produto 
se a exploração em causa concordar com 
essa utilização.
3. A Comissão autoriza, mediante acto de 
execução, as menções a uma exploração, 
com base num pedido apresentado pelas 
autoridades competentes de um Estado-
Membro ou de um país terceiro.

Or. fr

Alteração 112
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 207 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar a conformidade com 
regras horizontais relativas à rotulagem e 
apresentação e de atender às 
especificidades do sector vitivinícola, a 
Comissão pode, por meio de actos 
delegados, estabelecer definições, regras e 
restrições no que respeita:

1. A fim de assegurar a conformidade com 
regras horizontais relativas à rotulagem e 
apresentação e de atender às 
especificidades do sector vitivinícola, a 
Comissão pode, por meio de actos 
delegados, estabelecer definições, regras e 
restrições no que respeita:

a) À apresentação e utilização das a) A determinadas indicações obrigatórias, 
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indicações de rotulagem, com excepção 
das previstas na presente secção;

nomeadamente: 

b) A determinadas indicações obrigatórias, 
nomeadamente: 

i) as menções a utilizar para formular as 
indicações obrigatórias e as respectivas 
condições de utilização,

i) as menções a utilizar para formular as 
indicações obrigatórias e as respectivas 
condições de utilização,

ii) as menções a uma exploração e as 
respectivas condições de utilização, 

ii) disposições relativas à indicação da 
proveniência;

iii) as disposições que permitem aos 
Estados-Membros produtores estabelecer 
regras adicionais relativas a indicações 
obrigatórias,
iv) as disposições que permitem outras 
derrogações, para além das referidas no 
artigo 203.º, n.º 2, no que respeita à 
omissão da referência à categoria do 
produto vitivinícola, e
v) disposições relativas à utilização das 
línguas;

c) Às indicações facultativas, 
nomeadamente:

b) Às indicações facultativas, 
nomeadamente:

i) as menções a utilizar para formular as 
indicações facultativas e as respectivas 
condições de utilização,

i) as menções a utilizar para formular as 
indicações facultativas e as respectivas 
condições de utilização,

ii) as disposições que permitem aos 
Estados-Membros produtores estabelecer 
regras adicionais relativas a indicações 
facultativas;

ii) as disposições que permitem aos 
Estados-Membros produtores estabelecer 
regras adicionais relativas a indicações 
facultativas;

d) À apresentação, nomeadamente: c) À apresentação, nomeadamente:

i) as condições de utilização de 
determinadas formas de garrafa e uma lista 
de determinadas formas de garrafa 
específicas, 

i) as condições de utilização de 
determinadas formas de garrafa e uma lista 
de determinadas formas de garrafa 
específicas, 

ii) as condições de utilização de garrafas e 
dispositivos de fecho de tipo «vinho 
espumante», 

ii) as condições de utilização de garrafas e 
dispositivos de fecho de tipo «vinho 
espumante», 

iii) as disposições que permitem aos 
Estados-Membros produtores estabelecer 
regras adicionais relativas à apresentação;

iii) as disposições que permitem aos 
Estados-Membros produtores estabelecer 
regras adicionais relativas à apresentação;

iv) as disposições relativas à utilização das iv) as disposições relativas à substituição 
de determinadas indicações por termos 
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línguas. equivalentes noutra língua oficial da 
União. 

Or. fr

Alteração 113
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 230

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar que os objectivos e 
responsabilidades das organizações de 
produtores, dos agrupamentos de 
produtores do sector das frutas e produtos 
hortícolas, das organizações de operadores 
do sector do azeite e da azeitona de mesa e 
das organizações interprofissionais são 
claramente definidos de modo a contribuir 
para a eficácia das acções dessas 
organizações e agrupamentos, a Comissão 
pode, por meio de actos delegados, 
estabelecer regras relativas:

A fim de assegurar que os objectivos e 
responsabilidades das organizações de 
produtores, dos agrupamentos de 
produtores do sector das frutas e produtos 
hortícolas, das organizações de operadores 
do sector do azeite e da azeitona de mesa e 
das organizações interprofissionais são 
claramente definidos de modo a contribuir 
para a eficácia das acções dessas 
organizações e agrupamentos, a Comissão 
pode, por meio de actos de execução, 
estabelecer as medidas necessárias
relativas:
a) Aos requisitos aplicáveis às OP e AOP 
e aos agrupamentos de operadores:

a) Aos objectivos específicos a prosseguir 
por tais agrupamentos e organizações, aos
estatutos, reconhecimento, estrutura, 
personalidade jurídica, filiação, 
dimensão, responsabilidades e actividades 
desses agrupamentos e organizações, às 
consequências decorrentes do 
reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às derrogações à 
dimensão mínima e às fusões; 

i) objectivos específicos a prosseguir por 
tais agrupamentos e organizações,

ii) estatutos e regras para a instituição de 
um controlo democrático de uma 
organização de produtores,
iii) condições de concessão do 
reconhecimento ou do plano de 
reconhecimento, a estrutura, a 
personalidade jurídica, condições de 
filiação, nomeadamente dos membros não 
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produtores numa OP ou de membros não 
OP numa AOP,
iv) dimensão e condições para a sua 
determinação,
v) responsabilidades e actividades desses 
agrupamentos e organizações, 
consequências decorrentes do 
reconhecimento,
vi) derrogações à dimensão mínima e às 
fusões; 

b) À extensão de certas regras das 
organizações interprofissionais a não-
membros;

b) À extensão de certas regras a não-
membros e ao procedimento relativo à 
extensão das regras:

c) Às organizações transnacionais de 
produtores e às associações transnacionais 
de organizações de produtores, 
nomeadamente sobre a assistência 
administrativa a prestar pelas autoridades 
competentes em caso de cooperação 
transnacional;

i) organizações transnacionais de 
produtores e associações transnacionais de 
organizações de produtores, 
nomeadamente sobre a assistência 
administrativa a prestar pelas autoridades 
competentes em caso de cooperação 
transnacional,

d) À externalização de actividades e ao
fornecimento de meios técnicos pelas 
organizações de produtores ou associações 
de organizações de produtores;

ii) externalização de actividades e 
fornecimento de meios técnicos pelas 
organizações de produtores ou associações 
de organizações de produtores,

e) Ao volume ou valor mínimo da 
produção comercializável de uma 
organização de produtores;

iii) volume ou valor mínimo da produção 
comercializável de uma organização de 
produtores,

f) Às derrogações às exigências 
estabelecidas nos artigos 209.º, 210.º e 
212.º;
g) Às sanções em caso de incumprimento 
dos critérios de reconhecimento.
2. A Comissão pode, por meio de actos de 
execução, adoptar as medidas necessárias 
relacionadas com o presente capítulo, 
nomeadamente:
a) Notificações a efectuar pelos Estados-
Membros;

iv) notificações a efectuar pelos Estados-
Membros,

b) Pedidos de reconhecimento como 
organização de produtores;

v) pedidos de reconhecimento,

c) Execução dos planos de 
reconhecimento por agrupamentos de 
produtores;

vi) regras de controlo e verificação,
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d) À extensão do reconhecimento; vii) regras de aplicação de sanções em 
caso de incumprimento dos critérios de 
reconhecimento. 

e) Aos controlos e verificações.

Or. fr

Justificação

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Alteração 114
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 238 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta a evolução do 
comércio e do mercado, as necessidades 
dos mercados em causa e, quando 
necessário, vigiar as importações dos 
produtos em questão, a Comissão pode, por 
meio de actos delegados, determinar:

1. A fim de ter em conta a evolução do 
comércio e do mercado, as necessidades 
dos mercados em causa e, quando 
necessário, vigiar as importações dos 
produtos em questão, a Comissão pode, 
depois de apresentar um estudo de 
impacto, determinar por meio de actos 
delegados:

Or. fr

Justificação

Os produtos para os quais é exigido um certificado de importação são produtos sensíveis, 
pelo que toda e qualquer alteração deve ser objecto de um estudo de impacto publicado 
previamente, para permitir ao legislador e aos operadores tomar conhecimento das 
repercussões da medida prevista.



PE467.307v01-00 74/76 AM\871548PT.doc

PT

Alteração 115
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 268 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta a evolução do 
comércio e do mercado, as necessidades 
dos mercados em causa e, quando 
necessário, vigiar as exportações dos 
produtos em questão, a Comissão pode, por 
meio de actos delegados, determinar:

1. A fim de ter em conta a evolução do 
comércio e do mercado, as necessidades 
dos mercados em causa e, quando 
necessário, vigiar as importações dos 
produtos em questão, a Comissão pode,
depois de apresentar um estudo de 
impacto, determinar por meio de actos 
delegados:

Or. fr

Justificação

Os produtos para os quais é exigido um certificado de importação são produtos sensíveis, 
pelo que toda e qualquer alteração deve ser objecto de um estudo de impacto publicado 
previamente, para permitir ao legislador e aos operadores tomar conhecimento das 
repercussões da medida prevista.

Alteração 116
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 314 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São disponibilizados os seguintes 
montantes nos correspondentes anos civis:

2. São disponibilizados os seguintes 
montantes nos correspondentes anos civis:

– 2009: 40.660.000 euros.
– 2010: 82 110 000 EUR – 2010: 82 110 000 EUR
– a partir de 2011: 122.610.000 EUR. – a partir de 2011: 122.610.000 EUR.

Or. de
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Alteração 117
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo V – parte A – secção III – ponto 2 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros são autorizados a 
proceder à subdivisão de cada uma das 
classes previstas nos pontos 1 e 2, até um 
máximo de três subposições.

Or. fr

Justificação

A codificação da OCM deve ser feita com base no direito em vigor. Deve, por conseguinte, 
retomar-se a totalidade do texto do anexo actualmente existente. 

Alteração 118
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo V – parte C – secção III 

Texto da Comissão Alteração

As carcaças são classificadas através da 
aplicação do disposto no ponto A.III, 
mutatis mutandis. Contudo, na versão 
inglesa, o termo «round» presente no ponto 
A.III.1 e nas linhas 3 e 4 do quadro 
constante do ponto A.III.2 será substituído 
pelo termo «hindquarter».

1. As carcaças são classificadas através da 
aplicação do disposto no ponto A.III, 
mutatis mutandis. Contudo, na versão 
inglesa, o termo «round» presente no ponto 
A.III.1 e nas linhas 3 e 4 do quadro 
constante do ponto A.III.2 será substituído 
pelo termo «hindquarter».

2. Em derrogação do ponto 1, para os 
cordeiros com um peso de carcaça 
inferior a 13 kg, os Estados-Membros 
podem ser autorizados pela Comissão, 
mediante acto de execução, sem a 
assistência do Comité referido no n.º 1 do 
artigo 323.º, a utilizar os seguintes 
critérios de classificação: 
a) O peso da carcaça; 
b) A cor da carne; 
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c) A camada de gordura.

Or. fr

Justificação

A codificação da OCM deve ser feita com base no direito em vigor. Deve, por conseguinte, 
retomar-se a totalidade do texto do anexo actualmente existente, adaptando-o às disposições 
do Tratado de Lisboa.


