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Alteração 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A aplicação do presente 
regulamento deve ser coerente com os 
objetivos de cooperação para o 
desenvolvimento do quadro estratégico da 
União para a segurança alimentar 
(COM (2010) 127), no que diz 
especificamente respeito a assegurar que 
a implementação de medidas da PAC não 
compromete a capacidade de produção de 
alimentos e a segurança alimentar a 
longo prazo dos países em 
desenvolvimento, nem a capacidade de as 
respetivas populações se alimentarem a si 
próprias, cumprindo simultaneamente a 
obrigação da Coerência das Políticas para 
o Desenvolvimento, em conformidade com 
o artigo 208.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 436
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de atingir os objetivos 
previstos na Política Agrícola Comum que 
visam assegurar um rendimento digno aos 
pequenos e médios agricultores, a 
Comissão deve velar por que os preços na 
produção não desçam abaixo de um 
determinado limiar por ela fixado por 
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campanha e para as quantidades de 
produção fixadas por exploração média. 
Os preços devem ser decididos em 
concertação com as organizações 
profissionais e sindicais, por forma a que 
os preços pagos aos agricultores cubram 
realmente a evolução dos custos de 
produção e confiram uma remuneração 
digna pelo trabalho agrícola em cada 
exploração. Para o efeito, a Comissão 
deve dotar-se dos instrumentos 
necessários à aplicação de disposições 
respeitantes à armazenagem pública e 
privada aquando da verificação de uma 
queda anormal dos preços de base, e ao 
estabelecimento de calendários de 
importação negociados sempre que as 
referidas quedas se repercutam 
negativamente nos preços em cada país da 
União.

Or. fr

Alteração 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Política Agrícola Comum deve ter 
como um dos seus eixos essenciais a 
garantia da segurança e da soberania 
alimentares nos diferentes 
Estados-Membros, o que exige a 
existência de instrumentos de regulação e 
de distribuição da produção que permitam 
aos diferentes países e regiões 
desenvolverem a sua produção de forma a 
satisfazerem, na medida do possível, as 
suas necessidades.

Or. pt
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Alteração 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre «A PAC no 
horizonte 2020: Responder aos desafios do 
futuro em matéria de alimentação, recursos 
naturais e territoriais»11 define os desafios 
potenciais, os objetivos e as orientações da 
política agrícola comum (PAC) após 2013.
Na sequência do debate sobre a referida 
comunicação, a PAC deve ser reformada 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014. Essa reforma deve abranger todos os 
principais instrumentos da PAC, incluindo 
o Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799] 
do Conselho, de […], que estabelece uma 
organização comum dos mercados 
agrícolas e disposições específicas para 
certos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única»)12. Atendendo ao alcance da 
reforma, é conveniente revogar o 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799] e 
substituí-lo por um novo regulamento 
«OCM única». A reforma deve também, na 
medida do possível, harmonizar, 
racionalizar e simplificar as disposições, 
sobretudo as que abrangem mais de um 
setor agrícola, assegurando nomeadamente 
que os elementos não essenciais das 
medidas possam ser adotados pela 
Comissão por meio de atos delegados.

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre «A PAC no 
horizonte 2020: Responder aos desafios do 
futuro em matéria de alimentação, recursos 
naturais e territoriais»11 define os desafios 
potenciais, os objetivos e as orientações da 
política agrícola comum (PAC) após 2013. 
Na sequência do debate sobre a referida 
comunicação, a PAC deve ser reformada 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014. Essa reforma deve abranger todos os 
principais instrumentos da PAC, incluindo 
o Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799] 
do Conselho, de [...], que estabelece uma 
organização comum dos mercados 
agrícolas e disposições específicas para 
certos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única»)12. Atendendo ao alcance da 
reforma, é conveniente revogar o 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799] e 
substituí-lo por um novo regulamento 
«OCM única». A reforma deve também, na 
medida do possível, harmonizar, 
racionalizar e simplificar as disposições, 
sobretudo as que abrangem mais de um 
setor agrícola, assegurando nomeadamente 
que os elementos não essenciais das 
medidas possam ser adotados pela 
Comissão por meio de atos delegados.
Além disso, a reforma deve manter a 
orientação de reformas anteriores, no 
sentido de uma maior competitividade e 
orientação para o mercado.

Or. en
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Alteração 439
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 43.º, n.º 3, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (o Tratado), o Conselho adota 
as medidas relativas à fixação dos preços, 
dos direitos niveladores, dos auxílios e das 
limitações quantitativas. Por razões de 
clareza, sempre que seja aplicável o 
artigo 43.º, n.º 3, do Tratado, o presente 
regulamento deve referir explicitamente o 
facto de que as medidas serão adotadas 
pelo Conselho nessa base.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 43.º, n.º 3, constitui a exceção ao processo legislativo ordinário, no qual o Conselho 
adota medidas relativas à fixação das ajudas, dos preços e das quantidades. Pretendemos 
que essas medidas sejam tomadas por codecisão e, por conseguinte, a presente alteração 
suprime o considerando 3, que faz uma referência específica às prerrogativas do Conselho.

Alteração 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de incentivar as explorações 
agrícolas que exercem atividades 
principalmente sazonais, como as do setor 
das frutas e dos produtos hortícolas e do 
setor vitivinícola, e, portanto, empregam 
um maior número de trabalhadores em 
determinados períodos do ano, alguns dos 
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quais se encontram em risco de exclusão 
social, seria oportuno criar um sistema de 
vales de trabalho, os chamados vouchers, 
para o pagamento das prestações de 
trabalho ocasionais, utilizando o sistema 
da legislação italiana.

Or. it

Alteração 441
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de ter em conta as 
especificidades dos setores das frutas e 
produtos hortícolas e das frutas e produtos 
hortícolas transformados, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
à fixação das campanhas de 
comercialização para esses produtos.

(11) A fim de ter em conta as 
especificidades dos setores das frutas e 
produtos hortícolas e das frutas e produtos 
hortícolas transformados, deve ser
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
à fixação das campanhas de 
comercialização para esses produtos. A 
Comissão deve poder incentivar os 
Estados-Membros a instituírem um
calendário de importações para as frutas 
em função dos ciclos de maturidade das 
produções, para efeitos de manutenção de 
um preço mínimo remunerador.

Or. fr

Alteração 442
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Afigura-se oportuno enumerar as 
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razões pelas quais a questão dos preços 
agrícolas e da sua estabilidade assume 
uma importância fulcral na definição da 
política agrícola comum: os mercados, em 
especial o mercado agrícola, não se 
autorregulam. As recentes crises 
económica, financeira e alimentar 
demonstraram-no. A volatilidade dos 
preços é um elemento estrutural dos 
mercados agrícolas. Além de estarem 
expostos aos condicionalismos climáticos 
e epizoóticos, são influenciados pela 
irreversibilidade das decisões de produção 
e de investimento e pela reduzida 
elasticidade da procura e da oferta 
relativamente aos preços. A liberalização 
não regulada do comércio agrícola 
internacional conduz a riscos sistémicos, 
aumentando a probabilidade de alterações 
súbitas dos preços à escala mundial. As 
decisões tomadas unilateralmente por 
determinados Estados agroexportadores 
no sentido de suspenderem e, de seguida, 
retomarem as suas exportações, caso da 
Rússia, contribuem para acentuar as 
variações súbitas dos preços nos mercados 
internacionais. Desde o início do milénio, 
a crescente financeirização da 
agricultura, aliada à especulação 
relativamente às grandes produções 
agrícolas mundiais, sobretudo através de 
operações opacas executadas no mercado 
de balcão, tem intensificado a volatilidade 
dos preços agrícolas. Tendo presente estes 
dados variados, a Comissão deve 
assegurar uma maior prevenção e gestão 
dos diferentes riscos, nomeadamente dos 
riscos subjacentes aos mercados a que os 
agricultores são expostos. Deve ainda 
prever mecanismos de regulação que 
proporcionem aos agricultores uma 
visibilidade adequada e uma remuneração 
equitativa pelas suas produções, uma 
abordagem eficaz aos desequilíbrios de 
mercado, bem como uma gestão eficiente 
dos orçamentos agrícolas.

Or. fr
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Alteração 443
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A intervenção pública no mercado 
só deve ser efetuada como uma medida de 
emergência a fim de estabilizar a extrema 
volatilidade dos preços devido a uma 
oferta excedentária temporária do 
mercado europeu. Não deve ser utilizada 
para estabilizar um excedente estrutural.

Or. fr

Alteração 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Política Agrícola Comum deve 
dotar-se dos instrumentos e mecanismos 
que garantam preços justos à produção, e 
que proporcionem aos agricultores 
rendimentos que garantam a 
continuidade da produção e a 
regularidade do abastecimento alimentar.

Or. pt

Alteração 445
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Por razões de clareza e transparência, 
as disposições devem obedecer a uma 
estrutura comum, embora mantendo a 
política aplicada em cada setor. Para tal, é 
conveniente distinguir entre preços de 
referência e preços de intervenção e definir 
estes últimos, clarificando, nomeadamente, 
que só os preços de intervenção para 
intervenção pública correspondem aos 
preços aplicados, definidos 
administrativamente, a que se refere o 
anexo 3, ponto 8, primeiro período, do 
Acordo sobre a Agricultura da OMC (isto 
é, apoio à diferença dos preços). Neste 
contexto, deve entender-se que a 
intervenção no mercado pode assumir a 
forma de intervenção pública, bem como 
outras formas de intervenção que não 
utilizam indicações de preços estabelecidos 
ex ante.

(13) Por razões de clareza e transparência, 
as disposições devem obedecer a uma 
estrutura comum, embora mantendo a 
política aplicada em cada setor. Para tal, é 
conveniente distinguir entre preços de 
referência e preços de intervenção e definir 
estes últimos com base nos custos de 
produção reais e na inflação, clarificando, 
nomeadamente, que só os preços de 
intervenção para intervenção pública 
correspondem aos preços aplicados, 
definidos administrativamente, a que se 
refere o anexo 3, ponto 8, primeiro 
período, do Acordo sobre a Agricultura da 
OMC (isto é, apoio à diferença dos preços). 
Neste contexto, deve entender-se que a 
intervenção no mercado pode assumir a 
forma de intervenção pública, bem como 
outras formas de intervenção que não 
utilizam indicações de preços estabelecidos 
ex ante.

Or. pl

Alteração 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Por razões de clareza e transparência, 
as disposições devem obedecer a uma 
estrutura comum, embora mantendo a 
política aplicada em cada setor. Para tal, é 
conveniente distinguir entre preços de 
referência e preços de intervenção e definir 
estes últimos, clarificando, nomeadamente, 
que só os preços de intervenção para 
intervenção pública correspondem aos 
preços aplicados, definidos 
administrativamente, a que se refere o 

(13) Por razões de clareza e transparência, 
as disposições devem obedecer a uma 
estrutura comum, embora mantendo a 
política aplicada em cada setor. Para tal, é 
conveniente distinguir entre preços de 
referência e preços de intervenção e definir 
estes últimos, clarificando, nomeadamente, 
que só os preços de intervenção para 
intervenção pública correspondem aos 
preços aplicados, definidos 
administrativamente, a que se refere o 
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anexo 3, ponto 8, primeiro período, do 
Acordo sobre a Agricultura da OMC (isto 
é, apoio à diferença dos preços). Neste 
contexto, deve entender-se que a 
intervenção no mercado pode assumir a 
forma de intervenção pública, bem como 
outras formas de intervenção que não 
utilizam indicações de preços estabelecidas 
ex ante.

anexo 3, ponto 8, primeiro período, do 
Acordo sobre a Agricultura da OMC (isto 
é, apoio à diferença dos preços). Neste 
contexto, deve entender-se que a 
intervenção no mercado pode assumir a 
forma de intervenção pública, bem como 
outras formas de intervenção que não 
utilizam indicações de preços estabelecidas 
ex ante. Os preços de base ou preços 
mínimos devem almejar a compensação 
da evolução dos custos de produção e uma 
remuneração digna do trabalho nas 
explorações agrícolas familiares.

Or. fr

Alteração 447
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Conforme adequado a cada setor em 
causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível durante certos 
períodos do ano e deve estar aberto
durante esses períodos, quer numa base 
permanente, quer em função dos preços do 
mercado.

(14) Conforme adequado a cada setor em 
causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível e aberto, sempre que 
seja manifesta a necessidade da sua 
ativação, quer numa base permanente, quer 
em função dos preços do mercado.

Or. pt

Alteração 448
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Conforme adequado a cada setor em (14) Conforme adequado a cada setor em 
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causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível durante certos 
períodos do ano e deve estar aberto durante 
esses períodos, quer numa base 
permanente, quer em função dos preços do 
mercado.

causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível durante certos 
períodos do ano e deve estar aberto durante 
esses períodos, quer numa base 
permanente, quer, no devido momento, em 
função dos preços do mercado.

Or. lv

Alteração 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Conforme adequado a cada setor em 
causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível durante certos 
períodos do ano e deve estar aberto durante 
esses períodos, quer numa base 
permanente, quer em função dos preços do 
mercado.

(14) Conforme adequado a cada setor em 
causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível durante certos 
períodos do ano e deve estar aberto durante 
esses períodos, quer numa base 
permanente, quer em função dos preços do 
mercado. O referido sistema deve ter por 
objetivo a manutenção de um preço 
mínimo de base intracomunitário para 
determinadas quantidades de produção.

Or. fr

Alteração 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As compras no quadro da intervenção 
pública, ou seja, do apoio à diferença dos 
preços, devem ser efetuadas a preços 
fixados para certas quantidades e certos 

(15) As compras no quadro da intervenção 
pública, ou seja, do apoio à diferença dos 
preços, devem ser efetuadas a preços 
fixados para certas quantidades e certos 
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produtos e, noutros casos, a preços 
definidos por concurso, refletindo a prática 
e a experiência com OCM anteriores.

produtos e, noutros casos, a preços 
definidos por concurso, refletindo a prática 
e a experiência com OCM anteriores.
Devem tomar-se medidas a fim de 
assegurar que os preços de base 
compensem na íntegra a evolução dos 
custos de produção e proporcionem uma 
remuneração adequada do trabalho 
efetuado pelos pequenos agricultores 
familiares.

Or. fr

Alteração 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento deve prever a 
possibilidade de escoar produtos 
comprados no quadro da intervenção 
pública. Tais medidas devem ser adotadas 
de forma a evitar qualquer perturbação do 
mercado e assegurar a igualdade de acesso 
às mercadorias e a igualdade de tratamento 
dos compradores.

(16) O presente regulamento deve prever a 
possibilidade de escoar produtos 
comprados no quadro da intervenção 
pública. Tais medidas devem ser adotadas 
de forma a evitar qualquer perturbação do 
mercado, assegurar a igualdade de acesso 
às mercadorias e a igualdade de tratamento 
dos compradores e permitir que os 
produtos sejam disponibilizados para o 
programa de distribuição de géneros 
alimentícios às pessoas mais necessitadas 
da União.

Or. en

Alteração 452
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 16



PE492.801v01-00 14/169 AM\907930PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento deve prever a 
possibilidade de escoar produtos 
comprados no quadro da intervenção 
pública. Tais medidas devem ser adotadas 
de forma a evitar qualquer perturbação do 
mercado e assegurar a igualdade de acesso 
às mercadorias e a igualdade de tratamento 
dos compradores.

(16) O presente regulamento deve prever a 
possibilidade de escoar produtos 
comprados no quadro da intervenção 
pública. Tais medidas devem ser adotadas 
de forma a evitar qualquer perturbação do 
mercado e assegurar a igualdade de acesso 
às mercadorias e a igualdade de tratamento 
dos compradores. O escoamento dos 
produtos pode, quando possível, ser 
utilizado para atingir os objetivos da 
Estratégia Europa 2020, evitando ao 
mesmo tempo perturbações no mercado 
de produtos alimentares.

Or. en

Alteração 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a transparência do 
mercado, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito ao 
estabelecimento das condições em que 
pode decidir conceder ajuda à 
armazenagem privada a fim de alcançar o 
objetivo de equilibrar o mercado e 
estabilizar os preços de mercado, 
atendendo à situação do mercado.

(17) Para assegurar a transparência do 
mercado, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito ao 
estabelecimento das condições em que 
pode decidir conceder ajuda à 
armazenagem privada a fim de alcançar o 
objetivo de equilibrar o mercado e garantir 
um preço mínimo intracomunitário que 
assegure aos agricultores um nível de vida 
equitativo em conformidade com os 
objetivos da PAC.

Or. fr
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Alteração 454
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a transparência do 
mercado, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito ao 
estabelecimento das condições em que 
pode decidir conceder ajuda à 
armazenagem privada a fim de alcançar o 
objetivo de equilibrar o mercado e 
estabilizar os preços de mercado, 
atendendo à situação do mercado.

(17) Para assegurar a transparência do 
mercado, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito ao 
estabelecimento das condições em que 
pode decidir conceder ajuda à 
armazenagem privada a fim de alcançar o 
objetivo de equilibrar o mercado e 
estabilizar os preços de mercado, 
atendendo à situação do mercado. O setor 
da carne de coelho está excluído da 
possibilidade de estabelecer ajudas para a 
armazenagem privada. Tendo em conta a 
semelhante problemática dos setores já 
incluídos neste regime, seria necessário 
alargar esta possibilidade para regular a 
oferta no referido setor.

Or. es

Alteração 455
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Condições de concessão para o 
açúcar branco: a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, atendendo à 
situação do mercado, decidir conceder 
uma ajuda às empresas titulares de uma 
quota de açúcar para a armazenagem de 
açúcar branco, se o preço médio registado 
na União para o açúcar branco for 
inferior a 115 % do preço de referência 
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durante um período representativo, e se 
for espetável que se mantenha a esse 
nível.

Or. pl

Alteração 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar que a 
armazenagem privada tenha o efeito 
desejado no mercado, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito: às medidas 
para reduzir o montante da ajuda a pagar 
quando a quantidade armazenada for 
inferior à quantidade contratual e às 
condições relativas à concessão de um 
adiantamento.

(20) A fim de assegurar que a 
armazenagem privada tenha o efeito 
desejado no mercado, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito: às medidas 
para reduzir o montante da ajuda a pagar 
quando a quantidade armazenada for 
inferior à quantidade contratual e às 
condições relativas à concessão de um 
adiantamento e às medidas para 
recomercializar e escoar produtos, 
incluindo disponibilizá-los para o 
programa de distribuição de géneros 
alimentícios às pessoas mais necessitadas 
da União.

Or. en

Alteração 457
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Com o objetivo de reforçar e



AM\907930PT.doc 17/169 PE492.801v01-00

PT

complementar as medidas públicas de 
gestão de mercados existentes, a 
Comissão implementa um instrumento de 
gestão privada da oferta para garantir o 
bom funcionamento do mercado através 
da coordenação dos próprios operadores, 
que terão a possibilidade de retirar ou 
transformar produtos em determinados 
momentos das campanhas de 
comercialização através de associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
que tenham uma dimensão relevante. 
Para evitar que este instrumento tenha 
um funcionamento contrário aos objetivos 
da PAC e do mercado único, a Comissão 
deve determinar as condições de 
funcionamento, autorização e 
desencadeamento, bem como as suas 
regras de financiamento, mantendo a 
compatibilidade com a regulamentação da 
União em matéria de defesa da 
concorrência.

Or. es

Justificação

Prevenir a instabilidade, criando, através da autorregulação dos setores, um instrumento de 
gestão dos mercados. As associações podem desempenhar esse papel sob o controlo da 
União Europeia.

Alteração 458
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Para reforçar e complementar os 
instrumentos existentes de gestão dos 
mercados e assegurar o seu bom 
funcionamento, deve implementar-se um 
instrumento baseado na gestão privada da 
oferta e na coordenação dos vários 
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operadores. Estes devem ter a 
possibilidade de retirar um produto 
durante a campanha de comercialização 
através de associações reconhecidas de 
organizações de produtores com uma 
dimensão pertinente no mercado. No 
entanto, a criação de organizações de 
produtores no mercado do leite 
encontra-se ainda em estado pouco 
avançado. Enquanto não forem criadas 
organizações de produtores 
suficientemente fortes para poderem 
negociar as regras do mercado, deve ser 
assegurado aos produtores um mínimo de 
estabilidade do mercado, através de uma 
organização adaptada do mercado, que 
ajuste a quantidade às necessidades 
europeias. É, por conseguinte, necessário 
um prolongamento do sistema de quotas 
leiteiras até 2017.

Or. de

Alteração 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O atual regime de distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da União, adotado no âmbito
da política agrícola comum, deve ser 
objeto de um regulamento separado,
adotado para refletir os respetivos 
objetivos de coesão social. O presente 
regulamento deve, no entanto, prever o 
escoamento de produtos detidos no quadro 
da intervenção pública por meio da sua 
disponibilização para serem utilizados no 
âmbito do regime.

(24) O atual regime de distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da União deve continuar, nos 
termos da base jurídica adequada, para 
refletir os respetivos objetivos de coesão 
social e para contribuir para a meta da 
Estratégia Europa 2020 de reduzir a 
pobreza na União. O presente regulamento 
deve prever o escoamento de produtos 
detidos no quadro da intervenção pública e 
da armazenagem privada por meio da sua 
disponibilização para serem utilizados no 
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âmbito do regime.

Or. en

Alteração 460
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consumo de frutas e produtos 
hortícolas e de produtos lácteos pelas 
crianças deve ser encorajado, 
nomeadamente aumentando de forma 
sustentável a proporção desses produtos no 
regime alimentar das crianças, na fase de 
formação dos seus hábitos alimentares. 
Deve, pois, promover-se uma ajuda da 
União para financiar ou cofinanciar a 
distribuição desses produtos às crianças 
nos estabelecimentos de ensino.

(25) O consumo de frutas e produtos 
hortícolas e de produtos lácteos pelas 
crianças deve ser encorajado, 
nomeadamente aumentando de forma 
sustentável a proporção desses produtos no 
regime alimentar das crianças, na fase de 
formação dos seus hábitos alimentares. 
Deve, pois, promover-se não apenas uma 
ajuda da União para financiar ou 
cofinanciar a distribuição desses produtos 
às crianças nos estabelecimentos de ensino, 
estabelecimentos pré-escolares e 
estruturas de atividades extracurriculares, 
como ainda, no caso dos produtos 
hortícolas em particular, uma ajuda da 
União no sentido de contribuir para 
melhorar a imagem e a perceção dos 
produtos hortícolas frescos junto das 
crianças e da sua esfera familiar, 
incentivando, deste modo, o consumo dos 
referidos produtos.

Or. fr

Alteração 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) O azeite é o elemento base da dieta 
mediterrânica. Diversos estudos das 
últimas décadas relacionam o consumo de 
azeite com uma melhor saúde 
cardiovascular, com o reforço do sistema 
imunitário e com o controlo de outros 
problemas de saúde pública de grande 
importância. É necessário promover o 
aumento do consumo de azeite na UE, por 
isso, insta-se a Comissão Europeia a 
elaborar, no prazo de um ano a partir da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, um programa semelhante à 
promoção do consumo de produtos 
lácteos, de frutas e de produtos hortícolas 
nos estabelecimentos de ensino e de 
saúde. Este programa incluiria, a título 
voluntário, os Estados-Membros que 
pretendessem integrá-lo, recebendo um 
financiamento da União da mesma 
natureza dos programas existentes 
mencionados.

Or. es

Alteração 462
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A Comissão deve ficar habilitada 
para, mediante atos delegados, criar 
programas de promoção do consumo, nas 
escolas, de outros produtos diferentes das 
frutas, produtos hortícolas e produtos 
lácteos.

Or. es
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Justificação

Acrescentar outros setores a uma experiência que teve êxito.

Alteração 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Em diversos Estados-Membros o 
grau de organização dos produtores é 
especialmente baixo, verificando-se uma 
fragilidade ou mesmo inexistência de 
organizações de produtores. Tendo em 
conta a sua realidade específica e o nível 
de desenvolvimento relativo das 
organizações de produtores no seu 
território, os Estados-Membros poderão 
optar por transferir para as autoridades 
nacionais competências atribuídas às 
organizações de produtores.

Or. pt

Alteração 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O regime de ajuda às organizações de 
produtores de lúpulo é utilizado apenas 
num Estado-Membro. Para criar 
flexibilidade e harmonizar a abordagem 
neste setor com as dos outros setores, é 
conveniente suprimir o regime de ajuda, 
devendo ser prevista a possibilidade de 
apoiar as organizações de produtores ao 

Suprimido
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abrigo das medidas de desenvolvimento 
rural.

Or. de

Alteração 465
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O presente regulamento distingue, por 
um lado, entre frutas e produtos hortícolas, 
que incluem frutas e produtos hortícolas 
para comercialização e frutas e produtos 
hortícolas destinados a transformação e, 
por outro lado, frutas e produtos hortícolas 
transformados. As regras em matéria de 
organizações de produtores, programas 
operacionais e assistência financeira da 
União são aplicáveis apenas às frutas e 
produtos hortícolas e às frutas e produtos 
hortícolas destinados exclusivamente a 
transformação.

(32) O presente regulamento distingue, por 
um lado, entre frutas e produtos hortícolas, 
que incluem frutas e produtos hortícolas 
para comercialização e frutas e produtos 
hortícolas destinados a transformação e, 
por outro lado, frutas e produtos hortícolas 
transformados.

Or. es

Alteração 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O presente regulamento distingue, por 
um lado, entre frutas e produtos hortícolas, 
que incluem frutas e produtos hortícolas 
para comercialização e frutas e produtos 
hortícolas destinados a transformação e, 
por outro lado, frutas e produtos hortícolas 
transformados. As regras em matéria de 

(32) O presente regulamento distingue, por 
um lado, entre frutas e produtos hortícolas, 
que incluem frutas e produtos hortícolas 
para comercialização no estado fresco e 
frutas e produtos hortícolas destinados a 
transformação e, por outro lado, frutas e 
produtos hortícolas transformados As 
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organizações de produtores, programas 
operacionais e assistência financeira da 
União são aplicáveis apenas às frutas e 
produtos hortícolas e às frutas e produtos 
hortícolas destinados exclusivamente a 
transformação.

regras em matéria de organizações de 
produtores, programas operacionais e 
assistência financeira da União são 
aplicáveis apenas às frutas e produtos 
hortícolas e às frutas e produtos hortícolas 
destinados exclusivamente a 
transformação.

Or. es

Alteração 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A produção de frutas e produtos 
hortícolas é imprevisível e os produtos são 
perecíveis. Mesmo excedentes limitados 
podem perturbar consideravelmente o 
mercado. Assim, é conveniente estabelecer 
medidas de gestão de crises e essas
medidas devem continuar a ser integradas 
em programas operacionais.

(33) A produção de frutas e produtos 
hortícolas é imprevisível e os produtos são 
perecíveis. Mesmo excedentes limitados 
podem perturbar consideravelmente o 
mercado. Assim, é conveniente estabelecer 
medidas de gestão de crises, como 
retiradas do mercado ou calendários de 
importações entre Estados-Membros.
Essas medidas devem continuar a ser 
integradas em programas operacionais.

Or. fr

Alteração 468
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No âmbito da política de 
desenvolvimento rural, é conveniente 
prever, em todos os Estados-Membros, 
apoio para a constituição de agrupamentos 
de produtores em todos os setores, 

(35) No âmbito da política de 
desenvolvimento rural, é conveniente 
prever, em todos os Estados-Membros, 
apoio para a constituição de agrupamentos 
de produtores em todos os setores, 
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devendo, portanto, ser suprimido o apoio 
específico no setor das frutas e produtos 
hortícolas.

devendo, portanto, ser suprimido o apoio 
específico, incluindo o investimento, no 
setor das frutas e produtos hortícolas.

Or. lv

Alteração 469
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No âmbito da política de 
desenvolvimento rural, é conveniente 
prever, em todos os Estados-Membros, 
apoio para a constituição de agrupamentos 
de produtores em todos os setores, 
devendo, portanto, ser suprimido o apoio 
específico no setor das frutas e produtos 
hortícolas.

(35) No âmbito da política de 
desenvolvimento rural, é conveniente 
prever, em todos os Estados-Membros, 
apoio para a constituição de agrupamentos 
de produtores em todos os setores, 
devendo, portanto, ser suprimido o apoio 
específico no setor das frutas e produtos 
hortícolas. Contudo, este apoio não deve 
distorcer as condições equitativas de 
concorrência para os agricultores e suas 
as organizações de produtores no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) No setor vitivinícola, é importante 
prever medidas de apoio suscetíveis de 
reforçar estruturas competitivas. Embora 
tais medidas devam ser definidas e 
financiadas pela União, é conveniente 
deixar ao critério dos Estados-Membros a 
seleção do conjunto de medidas adequadas 

(39) No setor vitivinícola, é importante 
prever medidas de apoio. Embora tais 
medidas devam ser definidas e financiadas 
pela União, é conveniente deixar ao critério 
dos Estados-Membros a seleção do 
conjunto de medidas adequadas para dar 
resposta às necessidades dos seus 
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para dar resposta às necessidades dos seus 
organismos regionais, tendo em conta, 
sempre que necessário, as respetivas 
especificidades e integrando-as nos 
programas de apoio nacionais. Os 
Estados-Membros devem ser responsáveis 
pela execução de tais programas.

organismos regionais, tendo em conta, 
sempre que necessário, as respetivas 
especificidades e integrando-as nos 
programas de apoio nacionais. Os 
Estados-Membros devem ser responsáveis 
pela execução de tais programas.

Or. fr

Alteração 471
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A promoção e comercialização de 
vinhos da União em países terceiros deve 
constituir uma medida essencial elegível 
para os programas de apoio nacionais. As 
atividades de reestruturação e de 
reconversão devem continuar a ser 
cobertas, dados os seus efeitos estruturais 
positivos no setor vitivinícola. Deve 
também ser disponibilizado apoio para 
investimentos no setor vitivinícola 
destinados a melhorar o desempenho 
económico das empresas enquanto tais. Os 
Estados-Membros que desejem recorrer ao 
apoio à destilação de subprodutos para 
garantir a qualidade do vinho, preservando 
simultaneamente o ambiente, devem dispor 
da possibilidade de utilizar essa medida.

(40) A promoção e comercialização de 
vinhos da União no seu próprio território, 
bem como em países terceiros, deve 
constituir uma medida essencial elegível 
para os programas de apoio nacionais. As 
atividades de reestruturação e de 
reconversão devem continuar a ser 
cobertas, dados os seus efeitos estruturais 
positivos no setor vitivinícola. Deve 
também ser disponibilizado apoio para 
investimentos no setor vitivinícola 
destinados a melhorar o desempenho 
económico das empresas enquanto tais. Os 
Estados-Membros que desejem recorrer ao 
apoio à destilação de subprodutos para 
garantir a qualidade do vinho, preservando 
simultaneamente o ambiente, devem dispor 
da possibilidade de utilizar essa medida.

Or. fr

Alteração 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(40-A) Em situações de catástrofe natural 
ou provocada pelo homem, os agricultores 
dos diferentes Estados-Membros deverão 
estar abrangidos por um seguro agrícola 
público, que lhes garanta um nível 
equitativo de proteção.

Or. pt

Alteração 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A apicultura caracteriza-se pela 
diversidade das condições de produção e 
dos rendimentos, bem como pela dispersão 
e heterogeneidade dos agentes económicos 
aos níveis da produção e da 
comercialização. Além disso, atendendo à 
extensão da varroose nos últimos anos em 
diversos Estados-Membros e aos 
problemas causados por esta doença à 
produção de mel, continua a ser necessária 
uma ação ao nível da União, uma vez que 
não é possível erradicar totalmente a 
doença, que deve ser tratada com produtos 
autorizados. Em tais condições, e a fim de 
melhorar a produção e a comercialização 
dos produtos apícolas na União, devem ser 
elaborados, para o setor, programas 
nacionais trienais com vista a melhorar as 
condições gerais de produção e 
comercialização de produtos apícolas. 
Esses programas nacionais devem ser 
parcialmente financiados pela União.

(44) A apicultura caracteriza-se pela 
diversidade das condições de produção e 
dos rendimentos, bem como pela dispersão 
e heterogeneidade dos agentes económicos 
aos níveis da produção e da 
comercialização. Além disso, atendendo à 
extensão da varroose nos últimos anos em 
diversos Estados-Membros e aos 
problemas causados por esta doença à 
produção de mel, continua a ser necessária 
uma ação coordenada ao nível da União, 
no âmbito da política veterinária 
europeia, uma vez que não é possível 
erradicar totalmente a doença, que deve ser 
tratada com produtos autorizados. Em tais 
condições, e a fim de melhorar a saúde das 
abelhas, bem como a produção e a 
comercialização dos produtos apícolas na 
União, devem ser elaborados, para o setor, 
programas nacionais trienais com vista a 
melhorar as condições gerais de produção e 
comercialização de produtos apícolas. 
Esses programas nacionais devem ser 
parcialmente financiados pela União.

Or. fr



AM\907930PT.doc 27/169 PE492.801v01-00

PT

Alteração 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A aplicação de normas de 
comercialização dos produtos agrícolas 
pode contribuir para melhorar as condições 
económicas de produção e 
comercialização, bem como a qualidade, 
desses produtos. A aplicação de tais 
normas é, pois, do interesse de produtores, 
comerciantes e consumidores.

(48) A aplicação de normas de 
comercialização dos produtos agrícolas 
pode contribuir para melhorar as condições 
económicas de produção e 
comercialização, bem como a qualidade, 
desses produtos. A aplicação de tais 
normas é, pois, do interesse de produtores, 
comerciantes e consumidores. Com vista a 
garantir essas melhorias nos planos 
económico e qualitativo, devem incluir-se 
no presente regulamento e nos seus 
regulamentos de aplicação todas as 
disposições anteriores da OCM única e 
respetivos regulamentos de aplicação 
relativas às normas específicas, incluindo 
as disposições relativas à indicação de 
origem, os requisitos suplementares para 
a comercialização de frutas e legumes e o 
conteúdo das normas relativas à carne de 
bovinos de idade não superior a doze 
meses, ao leite e aos produtos lácteos, às 
matérias gordas para barrar, aos ovos e às 
aves de capoeira, ao lúpulo e ao mel.

Or. fr

Alteração 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) A promoção e comercialização de 
produtos agrícolas da União na UE e em 
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países terceiros devem constituir uma 
medida essencial elegível para os 
programas de apoio nacionais.

Or. en

Alteração 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Tendo em conta o interesse dos 
consumidores em receberem informações 
adequadas e transparentes sobre os
produtos, deve poder determinar-se o local 
de produção, caso a caso e ao nível 
geográfico adequado, sem deixar de 
atender às especificidades de alguns 
setores, em especial no que se refere aos 
produtos agrícolas transformados.

(54) Uma vez que a origem constitui uma 
indicação útil para o consumidor e uma 
valorização do produto realizado pelo 
produtor, é conveniente alargar a 
obrigação de mencionar a origem dos
produtos, em consonância com o conteúdo 
do regulamento relativo à prestação de 
informação aos consumidores. Deve 
igualmente ser possível determinar o local 
de produção, caso a caso e ao nível 
geográfico adequado, sem deixar de 
atender às especificidades de alguns 
setores, em especial no que se refere aos 
produtos agrícolas transformados.

Or. fr

Alteração 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) Por razões simultaneamente 
económicas, sociais, ambientais e de 
ordenamento do território nas zonas 
rurais com tradição vitivinícola, e para 
além das exigências de preservação do 
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controlo, da diversidade, do prestígio e da 
qualidade dos produtos vitivinícolas 
europeus, deve manter-se o atual sistema 
de direitos de plantação no setor 
vitivinícola, modernizando e 
flexibilizando simultaneamente a sua 
gestão ao nível dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 478
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) O Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 prevê que as quotas de 
açúcar caduquem a 30 de setembro de 
2015. Contudo, por forma a assegurar 
uma transição harmoniosa do setor para 
o fim do sistema de quotas, é pertinente 
alargá-lo até dois anos. 

Or. en

Justificação

Um alargamento de dois anos do regime de quotas assegura uma «aterragem suave» para o 
setor. Contudo, esse alargamento deve ser limitado a dois anos, a fim de aumentar a 
competitividade do setor do açúcar.

Alteração 479
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) O Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 prevê que as quotas de 
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açúcar caduquem a 30 de setembro de 
2015. Contudo, por forma a assegurar 
uma transição harmoniosa do setor para 
o fim do sistema de quotas, é pertinente 
alargá-lo até dois anos. 

Or. en

Justificação

Um alargamento de dois anos do regime de quotas assegura uma «aterragem suave» para o 
setor. Contudo, esse alargamento deve ser limitado a dois anos, a fim de aumentar a 
competitividade do setor do açúcar.

Alteração 480
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) Por motivos económicos, sociais, 
ambientais e de ordenamento do território 
nas zonas rurais de tradição vitícola, e 
para além das exigências de manutenção 
do controlo, da diversidade, do prestígio e 
da qualidade dos produtos vitícolas 
europeus, deve manter-se indefinidamente 
o atual regime de direitos de plantação no 
setor vitícola.

Or. es

Alteração 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) Por razões simultaneamente 
económicas, sociais, ambientais, de 
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preservação do património e de 
ordenamento do território nas zonas 
rurais com tradição vitivinícola, e para 
além das exigências de preservação do 
controlo, da diversidade, do prestígio e da 
qualidade dos produtos vitivinícolas 
europeus, deve conferir-se caráter 
permanente ao atual sistema de direitos 
de plantação no setor vitivinícola.

Or. fr

Alteração 482
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) O regime de quotas leiteiras 
continuará em vigor até que sejam 
criadas, e avaliados os respetivos 
impactos, medidas alternativas que 
permitam garantir o equilíbrio de 
mercado, o abastecimento, a todo o tempo, 
do mercado da União em leite e produtos 
lácteos, assim como a garantia de 
minimização de eventuais impactos 
negativos locais, e regionais e nacionais, 
para os produtores de leite, do fim 
daquele regime.

Or. pt

Alteração 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 82-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-B) O regime de quotas leiteiras 



PE492.801v01-00 32/169 AM\907930PT.doc

PT

continuará em vigor até que sejam 
criadas medidas alternativas, e avaliados 
os seus respetivos impactos, de modo a 
garantir o equilíbrio de mercado, o 
abastecimento, a todo o tempo, do 
mercado da União em leite e produtos 
lácteos, assim como a garantia de 
minimização de eventuais impactos 
negativos do fim daquele regime a nível 
local, regional e nacional para os 
produtores de leite.

Or. pt

Alteração 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Continuarão a ser necessários, após 
o fim do regime de quotas, instrumentos 
específicos para garantir um equilíbrio 
equitativo de direitos e obrigações entre as 
empresas açucareiras e os produtores de 
beterraba sacarina. Por conseguinte, 
devem ser estabelecidas disposições-
quadro que regulem os acordos entre eles.

Suprimido

Or. fr

Alteração 485
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Continuarão a ser necessários, após o 
fim do regime de quotas, instrumentos 
específicos para garantir um equilíbrio 

(83) No setor do açúcar são necessários, 
instrumentos específicos para garantir um 
equilíbrio equitativo de direitos e 
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equitativo de direitos e obrigações entre as 
empresas açucareiras e os produtores de 
beterraba sacarina. Por conseguinte, devem 
ser estabelecidas disposições-quadro que 
regulem os acordos entre eles.

obrigações entre as empresas açucareiras e 
os produtores de beterraba sacarina. Por 
conseguinte, devem ser estabelecidas 
disposições-quadro que regulem os acordos 
entre eles.

Or. pt

Alteração 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Continuarão a ser necessários, após o 
fim do regime de quotas, instrumentos 
específicos para garantir um equilíbrio 
equitativo de direitos e obrigações entre as 
empresas açucareiras e os produtores de 
beterraba sacarina. Por conseguinte, devem 
ser estabelecidas disposições-quadro que 
regulem os acordos entre eles.

(83) Continuarão a ser necessários 
instrumentos específicos para garantir um 
equilíbrio equitativo de direitos e 
obrigações entre as empresas açucareiras e 
os produtores de beterraba sacarina. Por 
conseguinte, devem ser estabelecidas 
disposições-quadro que regulem os acordos 
entre eles;

Or. pt

Alteração 487
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-A) Os mercados europeus de 
produção de açúcar são afetados pelo 
sistema de quotas para a produção de 
beterraba sacarina e pelas taxas impostas 
às importações de cana-de-açúcar, e os 
desenvolvimentos recentes na produção 
implicam aumentos na produção de 
beterraba sacarina e nos custos e preços 
nos mercados de cana-de-açúcar. Isto 
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significa que a beterraba está a tornar-se 
rapidamente uma mercadoria competitiva 
a nível mundial. Por conseguinte, o fim 
do regime de quotas da beterraba 
sacarina tem de ser acompanhado de uma 
reforma e supressão de taxas de 
importação sobre a cana-de-açúcar. Além 
disso, a natureza monopolista da 
capacidade de transformação em alguns 
Estados-Membros pode criar distorções 
do mercado e obstáculos para os 
produtores. No entanto, o investimento na 
capacidade de transformação é um 
objetivo a longo prazo e, por conseguinte, 
a remoção da quota de beterraba sacarina 
deve incluir um período de transição 
adequado a fim de assegurar uma 
«aterragem suave» para o setor do açúcar 
em geral e ajudar a conferir segurança ao 
investimento, por forma a apoiar um 
aumento da capacidade de transformação. 
Qualquer eliminação de quotas de 
beterraba sacarina deve ser acompanhada 
de uma eliminação da estrutura pautal 
sobre as importações de cana. Neste 
sentido, embora se saúde a ambição da 
Comissão Europeia de eliminar a quota 
de beterraba sacarina, esta decisão tem de 
ser acompanhada de uma avaliação de 
impacto completa e contínua que inclua 
as implicações para o mercado global, 
bem como para o mercado único. Por 
forma a garantir o fornecimento aos 
consumidores europeus, as alterações à 
quota de beterraba sacarina devem ser 
acompanhadas de uma eliminação dos 
obstáculos pautais às importações de 
cana-de-açúcar. Por conseguinte, poderá 
ser necessário um adiamento do fim das 
quotas de beterraba sacarina, não 
podendo este regime, contudo, ser 
alargado para além de 2020. 

Or. en
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Alteração 488
Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-A) A fim de garantir uma 
concorrência leal e diversidade de 
fornecimento no setor do açúcar da UE, a 
Comissão assegura um equilíbrio justo de 
direitos e obrigações entre produtores de 
cana e de beterraba sacarina. Caso as 
importações de cana-de-açúcar de 
parceiros preferenciais fiquem aquém dos 
níveis previstos, a Comissão deve permitir 
importações adicionais com direitos nulos 
a fim de garantir que estão disponíveis 
matérias-primas suficientes no mercado 
de açúcar da UE.

Or. en

Justificação

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Alteração 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-A) O presente Regulamento deve 
defender a importância dos 
Estados-Membros recuperarem as quotas 
de produção de beterraba para 
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refinamento de açúcar, nomeadamente os 
países que as perderam e dependem hoje 
inteiramente da importação de matéria-
prima para a transformação, bem como 
assegurar o acesso equitativo às matérias-
primas para a produção de açúcar.

Or. pt

Alteração 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-A) O regime de quotas enquanto 
instrumento de regulação do mercado 
deve ser mantido e melhorado.

Or. fr

Alteração 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) Para permitir que os produtores de 
beterraba completem a sua adaptação à 
reforma abrangente implementada no 
setor do açúcar em 2006 e continuem os 
esforços que têm realizado desde então 
para se tornarem competitivos, uma 
versão revista do atual sistema de quotas 
deve ser alargada até ao final da 
campanha de comercialização de 
2019-2020, caso as quotas não terminem, 
conforme previsto, em 2015. O sistema 
revisto deve permitir que todos os 
Estados-Membros que o desejem fazer 



AM\907930PT.doc 37/169 PE492.801v01-00

PT

beneficiem de quotas de açúcar. O apoio 
da União deve ser direcionado para a 
expansão da indústria do açúcar na UE e 
deve ser prestada assistência em relação 
aos custos de arranque da transformação 
de açúcar nos Estados-Membros. No 
entanto, as tensões consideravelmente 
recorrentes observadas no mercado 
europeu de açúcar requerem um 
mecanismo que, durante o tempo que for 
necessário, redesigne automaticamente 
açúcar extraquota em açúcar sob quota, 
permitindo assim preservar o equilíbrio 
estrutural do mercado.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a UE é apenas 85 % autossuficiente em produção de açúcar, é 
necessário expandir a indústria.

Alteração 492
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de permitir que os 
produtores de beterraba concluam a sua 
adaptação à profunda reforma levada a 
cabo em 2006 no setor do açúcar e 
prossigam os esforços de competitividade 
envidados desde então, o atual regime de 
quotas deve prolongar-se até ao final da 
campanha de comercialização 2019/2020. 
No entanto, as tensões observadas no 
mercado europeu do açúcar fazem 
emergir a necessidade de um mecanismo 
que permita abastecer o mercado de 
forma automática, e durante o tempo que 
for necessário, com açúcar extraquota, 
permitindo assim preservar o equilíbrio
estrutural do mercado.
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Or. pl

Justificação

Esta alteração formaliza a situação atual, possibilitando a disponibilização de uma parte do 
açúcar extraquota no mercado da UE. Visa garantir clareza jurídica e estabilidade no 
mercado. Em particular, a decisão relativa à disponibilização (e não requalificação) do 
açúcar extraquota deve basear-se numa análise de dados quantitativos.

Alteração 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de permitir que os 
produtores de beterraba concluam a sua 
adaptação à profunda reforma levada a 
cabo em 2006 no setor do açúcar e 
prossigam os esforços de competitividade 
envidados desde então, o atual regime de 
quotas deve prolongar-se até ao final da 
campanha de comercialização 2019/2020. 
No entanto, as fortes e recorrentes tensões 
observadas no mercado europeu do 
açúcar tornam necessário um mecanismo 
que permita requalificar de forma 
automática, e durante o tempo que for 
necessário, o açúcar extraquota em 
açúcar sob quota, permitindo assim 
preservar o equilíbrio estrutural do 
mercado.

Or. de

Alteração 494
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)



AM\907930PT.doc 39/169 PE492.801v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(84-A) Para permitir que os produtores de 
beterraba completem a sua adaptação à 
reforma abrangente implementada no 
setor do açúcar em 2006 e continuem os 
esforços que têm realizado desde então 
para se tornarem competitivos, o atual 
sistema de quotas deve ser alargado até ao 
final da campanha de comercialização de 
2019-2020. Contudo, as tensões 
observadas no mercado europeu de 
açúcar requerem um mecanismo que, 
durante o tempo que for necessário, 
permita que seja possível libertar 
automaticamente açúcar extraquota no 
mercado, permitindo assim preservar o 
equilíbrio estrutural do mesmo.

Or. en

Justificação

A presente alteração formaliza a situação existente, prevendo a possibilidade de libertar 
determinadas quantidades de açúcar extraquota no mercado da UE. Foi elaborada de modo 
a assegurar clareza jurídica e estabilidade do mercado. De destacar que a decisão de libertar 
(e não de redesignar) açúcar extraquota deve basear-se na análise de dados quantitativos (e 
não em tensões «consideravelmente recorrentes», termos que podem ser sujeitos a 
interpretações).

Alteração 495
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de permitir que os 
produtores de beterraba concluam a sua 
adaptação à profunda reforma levada a 
cabo em 2006 no setor do açúcar e 
prossigam os esforços de competitividade 
envidados desde então, o atual regime de 
quotas deve prolongar-se até ao final da 
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campanha de comercialização 2019/2020. 
No entanto, as tensões observadas no 
mercado europeu do açúcar fazem 
emergir a necessidade de um mecanismo 
que permita abastecer o mercado de 
forma automática, e durante o tempo que 
for necessário, com açúcar extraquota, 
permitindo assim preservar o equilíbrio 
estrutural do referido mercado.

Or. fr

Alteração 496
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de permitir que os 
produtores de beterraba e cana-de-açúcar 
prossigam a sua adaptação à profunda 
reforma levada a cabo em 2006 no setor 
do açúcar e prossigam os esforços de 
competitividade envidados desde então, o 
atual regime de quotas deve prolongar-se, 
pelo menos, até ao final da campanha de 
comercialização 2019/2020. No entanto, 
as fortes e recorrentes tensões observadas 
no mercado europeu do açúcar fazem 
emergir a necessidade de um mecanismo 
que permita requalificar de forma 
automática, e durante o tempo que for 
necessário, o açúcar extraquota em
açúcar de quota, permitindo assim 
preservar o equilíbrio estrutural do 
mercado.

Or. fr

Alteração 497
Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) Tendo em vista a abolição final e 
definitiva do sistema de quotas a partir de 
2020, antes de 1 de julho de 2018 a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento e ao Conselho sobre as 
medidas adequadas a tomar para a 
abolição do sistema de quotas e as 
necessárias para assegurar uma 
«aterragem suave» para o setor.

Or. en

Alteração 498
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A Comissão deve apresentar, até 1 
de julho de 2018, um relatório ao 
Parlamento e ao Conselho sobre as 
modalidades adequadas para sair do atual 
regime de quotas e sobre o futuro do setor 
após 2020, contendo ainda todas as 
propostas necessárias para preparar o 
setor para o período pós-2020.

Or. fr

Alteração 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(84-A) Por forma a alinhar o regime de 
importações da UE em termos de açúcar e 
isoglucose com a reforma do setor do 
açúcar de 2006, bem como com o final do 
sistema de quotas, a Comissão deve 
modificar a pauta aduaneira comum para 
os seguintes produtos: a) açúcar do 
código NC 1701; b) isoglucose dos 
códigos NC 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 e 1702 90 30. Até ao final do 
sistema de quotas, a Comissão deve poder 
suspender as taxas de importação em caso 
de escassez de oferta.

Or. en

Justificação

O fim das quotas de açúcar exigirá uma maior adaptação do regime de importações da UE, 
por forma a evitar uma concentração excessiva de oferta e permitir acesso suficiente a 
matérias-primas em mercados deficitários. Até lá, poderá ser necessário suspender as taxas 
de importação numa base ad hoc caso ocorra uma escassez de oferta, a fim de garantir a 
competitividade da indústria alimentar europeia e dos refinadores de cana-de-açúcar.

Alteração 500
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) Por forma a alinhar o regime de 
importações da UE em termos de açúcar e 
isoglucose com a reforma do setor do 
açúcar de 2006, bem como com o final do 
sistema de quotas, a Comissão deve 
modificar a pauta aduaneira comum para 
os seguintes produtos: a) açúcar do 
código NC 1701; b) isoglucose dos 
códigos NC 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 e 1702 90 30. Até ao final do 
sistema de quotas, a Comissão deve poder 
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suspender as taxas de importação em caso 
de escassez de oferta.

Or. en

Alteração 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de garantir uma 
concorrência leal e diversidade de 
fornecimento no setor do açúcar da UE, a 
Comissão assegura um equilíbrio justo de 
direitos e obrigações entre produtores de 
cana e de beterraba sacarina. Caso as 
importações de cana-de-açúcar de 
parceiros preferenciais fiquem aquém dos 
níveis previstos, a Comissão deve permitir 
importações adicionais com direitos nulos 
a fim de garantir que estão disponíveis 
matérias-primas suficientes no mercado 
de açúcar da UE.

Or. en

Alteração 502
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de ter em conta as 
especificidades do setor do açúcar, a 
Comissão deve assegurar um equilíbrio 
justo de direitos e obrigações entre os 
produtores do setor do açúcar da UE, 
como disponibilizar a todas as partes 
interessadas condições de acesso 
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equitativas a matérias-primas. 

Or. en

Alteração 503
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de ter em conta as 
especificidades do setor do açúcar, a 
Comissão deve assegurar um equilíbrio 
justo de direitos e obrigações entre os 
produtores do setor do açúcar da UE, 
como disponibilizar a todas as partes 
interessadas condições de acesso 
equitativas a matérias-primas. 

Or. en

Alteração 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Considerando 84-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-B) Em simultâneo, a Comissão deve 
apresentar, até 1 de julho de 2018, um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre as modalidades 
adequadas para a eventual saída do atual 
regime de quotas e sobre o futuro do setor 
após 2020, contendo ainda todas as 
propostas necessárias para preparar o 
setor para o período pós-2020.

Or. de
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Alteração 505
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 84-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-B) A Comissão deve apresentar, até 1 
de julho de 2018, um relatório ao 
Parlamento e ao Conselho sobre as 
modalidades adequadas para sair do atual 
regime de quotas e sobre o futuro do setor 
após 2020, contendo ainda todas as 
propostas necessárias para preparar o 
setor para o pós-2020.

Or. fr

Alteração 506
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Considerando 84-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-B) A Comissão deve apresentar, até 1 
de julho de 2018, um relatório ao 
Parlamento e ao Conselho sobre as 
modalidades adequadas para sair do atual 
regime de quotas e sobre o futuro do setor 
após 2020, contendo ainda todas as 
propostas necessárias para preparar o 
setor para o período pós-2020.

Or. pl

Justificação

A OCM atual no setor do açúcar deve permanecer em vigor até, pelo menos, 2020, a fim de 
permitir que o setor europeu do açúcar otimize a sua eficiência e melhore a competitividade, 
podendo, assim, combater a volatilidade no mercado mundial do açúcar, garantir entregas 
estáveis na Comunidade, respeitar compromissos internacionais da UE e assegurar uma 
distribuição justa do valor acrescentado no âmbito da cadeia de produção.
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Alteração 507
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 84-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-B) Ao abrigo do artigo 349.º do 
Tratado, é conveniente ter em conta a 
situação específica do setor do açúcar nas 
regiões ultraperiféricas e continuar a 
apoiar a sustentabilidade deste setor. A 
Comissão Europeia não deve, em caso 
algum, adotar medidas contrárias aos 
interesses do setor do açúcar nas regiões 
ultraperiféricas, tendo em especial 
atenção os interesses dos produtores e 
procurando soluções que permitam 
assegurar rendimentos dignos aos 
produtores de cana-de-açúcar.

Or. fr

Alteração 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) As organizações de produtores e suas 
associações podem desempenhar funções 
úteis na concentração da oferta e na 
promoção de boas práticas. As 
organizações interprofissionais podem 
desempenhar um importante papel, 
viabilizando o diálogo entre os agentes da 
cadeia de abastecimento e promovendo 
boas práticas e a transparência do mercado. 
As regras existentes em matéria de 
definição e reconhecimento de tais 
organizações e suas associações em certos 

(85) As organizações de produtores e suas 
associações podem desempenhar funções 
úteis na concentração da oferta e na 
promoção de boas práticas. Reconhece que 
os esforços têm de ser melhorados, a fim 
de se fortalecer mais a posição das 
organizações de produtores em 
determinados Estados-Membros. As 
organizações interprofissionais podem 
desempenhar um importante papel, 
viabilizando o diálogo entre os agentes da 
cadeia de abastecimento e promovendo 
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setores devem, pois, ser harmonizadas, 
simplificadas e alargadas a fim de prever o 
reconhecimento, mediante pedido, ao 
abrigo de estatutos definidos na legislação 
da UE em todos os setores.

boas práticas e a transparência do mercado. 
As regras existentes em matéria de 
definição e reconhecimento de tais 
organizações e suas associações em certos 
setores devem, pois, ser harmonizadas, 
simplificadas e alargadas a fim de prever o 
reconhecimento, mediante pedido, ao 
abrigo de estatutos definidos na legislação 
da UE em todos os setores.

Or. en

Alteração 509
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) As organizações de produtores e suas 
associações podem desempenhar funções 
úteis na concentração da oferta e na 
promoção de boas práticas. As 
organizações interprofissionais podem 
desempenhar um importante papel, 
viabilizando o diálogo entre os agentes da 
cadeia de abastecimento e promovendo 
boas práticas e a transparência do mercado. 
As regras existentes em matéria de 
definição e reconhecimento de tais 
organizações e suas associações em certos 
setores devem, pois, ser harmonizadas, 
simplificadas e alargadas a fim de prever o 
reconhecimento, mediante pedido, ao 
abrigo de estatutos definidos na legislação 
da UE em todos os setores.

(85) As organizações de produtores e suas 
associações podem desempenhar funções 
úteis na concentração da oferta, no 
melhoramento da comercialização, no 
reequilíbrio da cadeia de valor e na 
promoção de boas práticas. As 
organizações interprofissionais podem 
desempenhar um importante papel, 
viabilizando o diálogo entre os agentes da 
cadeia de abastecimento e promovendo 
boas práticas e a transparência do mercado. 
As regras existentes em matéria de 
definição e reconhecimento de tais 
organizações e suas associações em certos 
setores devem, pois, ser harmonizadas, 
simplificadas e alargadas a fim de prever o 
reconhecimento, mediante pedido, ao 
abrigo de estatutos definidos na legislação 
da UE em todos os setores.

Or. es

Justificação

Reconhecer às organizações de produtores uma função que já é reconhecida por estudos, 
peritos da Comissão e grupos de alto nível.
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Alteração 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(85-A) Os dados recolhidos pela rede de 
informação contabilística agrícola devem 
ser tidos em conta na elaboração de 
estudos e trabalhos de investigação a fim 
de prevenir futuras crises nos diversos 
setores agrícolas, dado que refletem o 
estado de saúde das explorações 
agrícolas. Esses dados devem constituir 
uma ferramenta útil para a prevenção e 
gestão de crises.

Or. it

Alteração 511
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(85-A) Tendo em vista o fim do regime de 
direitos de plantação, e por forma a 
melhorar e a estabilizar o funcionamento 
do mercado comum vitivinícola, deve ser 
dada às organizações interprofissionais 
do setor vitivinícola a possibilidade de 
tomarem decisões para gerir o potencial 
de produção. São necessárias disposições 
específicas para conferir às organizações 
interprofissionais representativas do setor 
vitivinícola competências para gerir o 
potencial de produção.
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Or. en

Alteração 512
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

Nos setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira, deve prever-se a 
possibilidade da adoção de certas medidas 
destinadas a facilitar a adaptação da 
oferta às exigências do mercado, que 
podem contribuir para estabilizar os 
mercados e assegurar um nível de vida 
equitativo à população agrícola em causa.

Relativamente a todos os agricultores que 
produzam um ou mais produtos dos 
enunciados no anexo I, deve prever-se a 
possibilidade da adoção de certas medidas 
destinadas a assegurar um nível de vida 
equitativo. Isto significa, por exemplo, que 
agricultores ativos devem receber um 
preço justo e razoável pelos seus produtos, 
o que inclui uma compensação pelos 
investimentos de sustentabilidade.

Or. en

Alteração 513
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Nos setores das plantas vivas, da carne 
de bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira, deve prever-se a 
possibilidade da adoção de certas medidas 
destinadas a facilitar a adaptação da oferta 
às exigências do mercado, que podem 
contribuir para estabilizar os mercados e 
assegurar um nível de vida equitativo à
população agrícola em causa.

(87) Nos setores das plantas vivas, da carne 
de bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e caprino, da carne de coelho, dos 
ovos e da carne de aves de capoeira, deve 
prever-se a possibilidade da adoção de 
certas medidas destinadas a facilitar a 
adaptação da oferta às exigências do 
mercado, que podem contribuir para 
estabilizar os mercados e assegurar um 
nível de vida equitativo à população 
agrícola em causa.

Or. es
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Alteração 514
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Com o objetivo de incentivar as 
iniciativas das organizações de produtores, 
suas associações e organizações 
interprofissionais que permitam facilitar a 
adaptação da oferta às exigências do 
mercado, com exclusão das relativas à 
retirada do mercado, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a medidas 
nos setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e de caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira destinadas a: melhorar a 
qualidade; promover uma melhor 
organização da produção, transformação e 
comercialização; facilitar o registo da 
evolução dos preços no mercado; e 
permitir o estabelecimento de previsões a 
curto e a longo prazo, com base nos meios 
de produção utilizados.

(88) Com o objetivo de incentivar as 
iniciativas das organizações de produtores, 
suas associações e organizações 
interprofissionais que permitam facilitar a 
adaptação da oferta às exigências do 
mercado, com exclusão das relativas à 
retirada do mercado, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a medidas 
nos setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e de caprino, da carne de coelho, 
dos ovos e da carne de aves de capoeira 
destinadas a: melhorar a qualidade; 
promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização; facilitar o registo da 
evolução dos preços no mercado; e 
permitir o estabelecimento de previsões a 
curto e a longo prazo, com base nos meios 
de produção utilizados.

Or. es

Alteração 515
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 89-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(89-A) regime de quotas leiteiras manter-
se-á em vigor até que se encontrem 
mecanismos que permitam garantir o 
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equilíbrio de mercado, o abastecimento, a 
todo o tempo, do mercado da União em 
leite e produtos lácteos, assim como a 
garantia de minimização de eventuais 
impactos negativos locais, e regionais, em 
particular nas regiões fortemente 
dependentes da produção leiteira, e 
nacionais.

Or. pt

Alteração 516
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 89-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(89-B) Para cumprimentos do 
estabelecido no ponto 1, a Comissão 
Europeia procederá à realização de 
análises de impacto, detalhadas, de 
medidas que garantam o equilíbrio de 
mercado, o abastecimento, a todo o tempo, 
do mercado da União em leite e produtos 
lácteos, assim como a garantia de 
minimização de eventuais impactos 
negativos locais, e regionais, em 
particular nas regiões fortemente 
dependentes da produção leiteira, e 
nacionais das previsíveis alterações no 
mercado com o eventual fim das quotas.

Or. pt

Alteração 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 90-A (novo)



PE492.801v01-00 52/169 AM\907930PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(90-A) Em diversos Estados-Membros, 
registam-se desequilíbrios significativos 
na distribuição do valor acrescentado ao 
longo da cadeia de abastecimento 
alimentar, sendo persistente o problema 
dos preços baixos pagos à produção. 
Tendo em vista uma melhoria dos preços 
pagos à produção, de modo a beneficiar 
os produtores e a promover uma justa e 
adequada distribuição do valor 
acrescentado ao longo da cadeia, os 
Estados-Membros devem poder adotar 
formas de intervenção, como o 
estabelecimento de margens máximas 
para cada agente da cadeia.

Or. pt

Alteração 518
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 91

Texto da Comissão Alteração

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os produtores de leite, 
deve ser reforçado o poder de negociação 
destes perante os transformadores, tendo 
em vista uma distribuição mais justa do 
valor acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores de 
leite ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, para a produção de 
alguns ou todos os seus membros. Para 
preservar uma concorrência efetiva no 

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os produtores de leite, 
deve ser reforçado o poder de negociação 
destes perante os transformadores, tendo 
em vista uma distribuição mais justa do 
valor acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores de 
leite ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, que, todavia, deve 
cobrir os custos de produção e não ser 
inferior a uma remuneração digna do 
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mercado do leite, esta possibilidade deve 
estar sujeita a limites quantitativos 
adequados.

trabalho dos agricultores, para a produção 
de alguns ou todos os seus membros. Para 
o efeito, deve ser criado um organismo 
europeu para o leite, que acompanhe 
permanentemente a evolução dos preços e 
cujo objetivo passe pela supervisão da 
observância de um preço de base na 
produção.

Or. fr

Alteração 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 91

Texto da Comissão Alteração

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os produtores de leite,
deve ser reforçado o poder de negociação 
destes perante os transformadores, tendo 
em vista uma distribuição mais justa do 
valor acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores de 
leite ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, para a produção de 
alguns ou todos os seus membros. Para 
preservar uma concorrência efetiva no 
mercado do leite, esta possibilidade deve 
estar sujeita a limites quantitativos 
adequados.

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
viável da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os agricultores, o 
poder de negociação destes perante os 
possíveis compradores deve ser reforçado, 
devendo traduzir-se numa distribuição 
mais justa do valor acrescentado ao longo 
da cadeia de abastecimento. Por 
conseguinte, para alcançar estes objetivos 
da PAC, deve ser adotada uma disposição, 
nos termos dos artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do 
Tratado, que permita às organizações de 
produtores de agricultores, de criadores de 
gado ou suas associações negociar os 
termos dos possíveis contratos com um 
comprador, incluindo o preço, para a 
produção de alguns ou todos os seus 
membros, de modo a evitar-se a possível 
imposição, por parte dos compradores, de 
preços inferiores às despesas de produção.

Or. es

Justificação

Alargar os aspetos básicos constantes do regulamento relativo às relações contratuais no 
setor do leite e dos produtos lácteos (Regulamento (UE) n.º 261/2012 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho de 14 de março de 2012) a todas as transações do setor.

Alteração 520
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 91

Texto da Comissão Alteração

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os produtores de leite, 
deve ser reforçado o poder de negociação 
destes perante os transformadores, tendo 
em vista uma distribuição mais justa do 
valor acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores de 
leite ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, para a produção de 
alguns ou todos os seus membros. Para 
preservar uma concorrência efetiva no 
mercado do leite, esta possibilidade deve 
estar sujeita a limites quantitativos 
adequados.

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional e sustentável da produção e, 
assim, um nível de vida equitativo para os 
produtores ativos, deve ser reforçado o 
poder de negociação destes perante os 
transformadores, tendo em vista uma 
distribuição mais justa do valor 
acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores 
ativos ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, para a produção de 
alguns ou todos os seus membros. Para 
preservar uma concorrência efetiva no 
mercado, esta possibilidade deve estar 
sujeita a limites quantitativos adequados.

Or. en

Alteração 521
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 91

Texto da Comissão Alteração

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os produtores de leite, 

(91) A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da produção e, assim, um nível de 
vida equitativo para os produtores de leite, 
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deve ser reforçado o poder de negociação 
destes perante os transformadores, tendo 
em vista uma distribuição mais justa do 
valor acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores de 
leite ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, para a produção de 
alguns ou todos os seus membros. Para 
preservar uma concorrência efetiva no 
mercado do leite, esta possibilidade deve 
estar sujeita a limites quantitativos 
adequados.

deve ser reforçado o poder de negociação 
destes perante os transformadores, tendo 
em vista uma distribuição mais justa do 
valor acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento. Por conseguinte, para 
alcançar estes objetivos da PAC, deve ser 
adotada uma disposição, nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do Tratado, que 
permita às organizações de produtores de 
leite ou suas associações negociar os 
termos contratuais com centrais leiteiras, 
incluindo o preço, para a produção de 
alguns ou todos os seus membros. Para 
preservar uma concorrência efetiva no 
mercado do leite, esta possibilidade deve 
estar sujeita a limites quantitativos 
adequados. A referida disposição deve 
aplicar-se ao conjunto do setor, incluindo, 
desta forma, as cooperativas.

Or. fr

Justificação

Somente as organizações de produtores criadas por agricultores devem poder usufruir do 
direito de negociação coletiva. As referidas negociações são indispensáveis para uma 
distribuição mais justa do valor acrescentado no seio da cadeia de abastecimento, 
penalizando assim fortemente os produtores.

Alteração 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(91-A) A Comissão deve propor medidas 
para assegurar uma «aterragem suave» 
do setor do leite e dos produtos lácteos 
antes da abolição das quotas em 2015, em 
conformidade com os compromissos 
assumidos em 2008. Devem ser 
consideradas várias opções, para permitir 
uma abordagem mais flexível aos 
Estados-Membros em dificuldades, 
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incluindo um ajustamento da matéria 
gorda butírica ou uma redução da 
imposição suplementar antes de 2015.

Or. en

Alteração 523
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(91-A) A fim de garantir que os 
produtores tenham acesso a uma parte 
justa da distribuição do rendimento da 
cadeia de abastecimento alimentar, 
sublinha no entanto que é fundamental 
que se tenha em conta nas Politicas da 
União a necessidade de integrar 
igualmente as relações contratuais que se 
estabelecem entre a transformação e a 
distribuição, numa abordagem integral de 
todas as relações contratuais que se 
estabelecem na cadeia, para que o 
objetivo de participação equitativa seja 
alcançável.

Or. pt

Alteração 524
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 93

Texto da Comissão Alteração

(93) A fim de assegurar que os objetivos e 
responsabilidades das organizações de 
produtores, das associações de 
organizações de produtores, das 
organizações interprofissionais e das 

(93) A fim de assegurar que os objetivos e 
responsabilidades das organizações de 
produtores (incluindo cooperativas 
agrícolas), das associações de 
organizações de produtores, das 
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organizações de operadores são claramente 
definidos, de modo a contribuir para a 
eficácia das suas ações, atender às 
especificidades de cada setor e assegurar o 
respeito da concorrência e o bom 
funcionamento da organização comum do 
mercado, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito às regras 
relativas: aos objetivos específicos que 
podem, devem ser ou não devem ser 
prosseguidos por tais organizações e 
associações, incluindo as derrogações dos 
enumerados no presente regulamento; aos 
estatutos, reconhecimento, estrutura, 
personalidade jurídica, filiação, dimensão, 
responsabilidades e atividades dessas 
organizações e associações, aos efeitos do 
reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às fusões; às 
organizações e associações transnacionais; 
à externalização de atividades e ao 
fornecimento de meios técnicos pelas 
organizações ou associações; ao volume ou 
valor mínimos da produção 
comercializável das organizações e 
associações; à extensão de certas regras das 
organizações a não-membros e ao 
pagamento obrigatório de quotizações por 
não-membros, incluindo uma lista das 
regras de produção mais estritas que 
podem ser tornadas extensivas, às 
exigências suplementares em termos de 
representatividade, às circunscrições 
económicas em causa, incluindo o exame 
da sua definição pela Comissão, aos 
períodos mínimos durante os quais as 
regras devem vigorar antes da sua 
extensão, às pessoas ou organizações às 
quais as regras ou contribuições podem ser 
aplicadas e às circunstâncias em que a 
Comissão pode exigir que a extensão das 
regras ou contribuições obrigatórias seja 
recusada ou retirada.

organizações interprofissionais e das 
organizações de operadores são claramente 
definidos, de modo a contribuir para a 
eficácia das suas ações, atender às 
especificidades de cada setor, assegurar o 
respeito da concorrência e o bom 
funcionamento da organização comum do 
mercado, bem como proteger 
determinados bens públicos, tais como 
ambiente, saúde pública, normas sociais, 
clima, saúde e bem-estar animal e 
paisagem, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito às regras 
relativas: aos objetivos específicos que 
podem, devem ser ou não devem ser 
prosseguidos por tais organizações e 
associações, incluindo as derrogações dos 
enumerados no presente regulamento; aos 
estatutos, reconhecimento, estrutura, 
personalidade jurídica, filiação, dimensão, 
responsabilidades e atividades dessas 
organizações e associações, aos efeitos do 
reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às fusões; às 
organizações e associações transnacionais; 
à externalização de atividades e ao 
fornecimento de meios técnicos pelas 
organizações ou associações; ao volume ou 
valor mínimos da produção 
comercializável das organizações e
associações; à extensão de certas regras das 
organizações a não-membros e ao 
pagamento obrigatório de quotizações por 
não-membros, incluindo uma lista das 
regras de produção mais estritas que 
podem ser tornadas extensivas, às 
exigências suplementares em termos de 
representatividade, às circunscrições 
económicas em causa, incluindo o exame 
da sua definição pela Comissão, aos 
períodos mínimos durante os quais as 
regras devem vigorar antes da sua 
extensão, às pessoas ou organizações às 
quais as regras ou contribuições podem ser 
aplicadas e às circunstâncias em que a 
Comissão pode exigir que a extensão das 
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regras ou contribuições obrigatórias seja 
recusada ou retirada.

Or. en

Alteração 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação 
e, em princípio, estabilizar o mercado da 
União. O regime comercial deve basear-se 
nos compromissos assumidos no quadro 
das negociações comerciais multilaterais 
do Uruguay Round e em acordos bilaterais.

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação. O regime comercial deve 
basear-se nos compromissos assumidos no 
quadro das negociações comerciais 
multilaterais do Uruguay Round e em 
acordos bilaterais.

Or. en

Alteração 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação e, 
em princípio, estabilizar o mercado da 
União. O regime comercial deve basear-se 
nos compromissos assumidos no quadro 
das negociações comerciais multilaterais 
do Uruguay Round e em acordos 
bilaterais.

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação e, 
em princípio, estabilizar o mercado da 
União.
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Or. fr

Alteração 527
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação 
e, em princípio, estabilizar o mercado da 
União. O regime comercial deve basear-se 
nos compromissos assumidos no quadro 
das negociações comerciais multilaterais 
do Uruguay Round e em acordos bilaterais.

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação. O regime comercial deve 
basear-se nos compromissos assumidos no 
quadro das negociações comerciais 
multilaterais do Uruguay Round e em 
acordos bilaterais.

Or. fr

Alteração 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação
e, em princípio, estabilizar o mercado da 
União. O regime comercial deve basear-se 
nos compromissos assumidos no quadro 
das negociações comerciais multilaterais 
do Uruguay Round e em acordos bilaterais.

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e, em princípio, estabilizar o 
mercado da União. O regime comercial 
deve basear-se nos compromissos 
assumidos no quadro das negociações 
comerciais multilaterais do Uruguay 
Round e em acordos bilaterais.

Or. en
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Alteração 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação e, 
em princípio, estabilizar o mercado da 
União. O regime comercial deve basear-se 
nos compromissos assumidos no quadro 
das negociações comerciais multilaterais 
do Uruguay Round e em acordos bilaterais.

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação e, 
em princípio, estabilizar o mercado da 
União, sem perturbar os mercados de 
países em desenvolvimento. O regime 
comercial deve basear-se nos 
compromissos assumidos no quadro das 
negociações comerciais multilaterais do 
Uruguay Round e em acordos bilaterais.

Or. en

Justificação

É importante garantir que as subvenções à exportação não prejudicam o desenvolvimento 
dos setores agrícolas em países em desenvolvimento ao oferecerem preços mais baixos do 
que a produção local.

Alteração 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 94-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(94-A) A aplicação de acordos 
internacionais não deve, no entanto, 
afetar o princípio da reciprocidade, 
designadamente no que respeita às 
pautas, à fitossanidade e ao ambiente, ou 
o cumprimento das normas europeias de 
segurança alimentar e de bem-estar dos 
animais e deve ser efetuada em estrita 
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conformidade com os mecanismos de 
preços de entrada, de direitos específicos 
adicionais e de direitos de compensação.

Or. it

Alteração 531
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Considerando 94-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(94-A) No entanto, a aplicação dos 
acordos internacionais não deve ignorar o 
princípio da reciprocidade, 
nomeadamente aos níveis tarifário, 
sanitário, fitossanitário, ambiental e do 
bem-estar dos animais, devendo respeitar 
estritamente os mecanismos dos preços de 
entrada, dos direitos específicos 
adicionais e dos direitos compensatórios.

Or. fr

Alteração 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 98

Texto da Comissão Alteração

(98) Os elementos essenciais dos direitos 
aduaneiros aplicáveis aos produtos 
agrícolas que refletem os acordos da 
Organização Mundial do Comércio e os 
acordos bilaterais são fixados na pauta 
aduaneira comum. A Comissão deve ser 
habilitada a adotar medidas para o 
cálculo pormenorizado dos direitos de 
importação em conformidade com esses 
elementos essenciais.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 533
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 103-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(103-A) Por forma a facilitar o 
desenvolvimento e o crescimento da 
bioeconomia e a prevenir efeitos adversos 
que possam surgir no mercado da União 
para produtos da bioindústria, devem ser 
tomadas medidas para garantir que os 
produtores de produtos da bioindústria 
têm acesso a abastecimentos seguros de 
matérias-primas agrícolas a preços 
globalmente competitivos. Nos casos em 
que as matérias-primas agrícolas sejam 
importadas para a União livres de taxas 
de importação para utilização na 
produção de produtos da bioindústria, 
devem ser tomadas medidas para garantir 
que as matérias-primas são utilizadas 
para o objetivo declarado.

Or. en

Justificação

A bioindústria será um setor importante na concretização de uma «economia verde». Neste 
sentido, o Grupo de Alto Nível para a «Competitividade da Indústria Química Europeia» 
recomendou a supressão ou redução das taxas de importação sobre matérias-primas 
agrícolas renováveis, utilizadas pela indústria química. Este setor irá desenvolver-se nos 
países onde tiver um acesso seguro a matérias-primas a preços globalmente competitivos.

Alteração 534
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 105
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Texto da Comissão Alteração

(105) O regime de direitos aduaneiros 
permite prescindir de qualquer outra 
medida de proteção nas fronteiras externas 
da União. Contudo, o mecanismo do 
mercado interno e dos direitos aduaneiros 
poderá, em circunstâncias excecionais, 
revelar-se inadequado. Para não deixar, 
nesses casos, o mercado da União sem 
defesa contra as perturbações que daí 
possam resultar, a União deve poder tomar 
sem demora todas as medidas necessárias. 
Essas medidas devem ser conformes com 
os compromissos internacionais da União.

(105) O regime de direitos aduaneiros 
permite prescindir de qualquer outra 
medida de proteção nas fronteiras externas 
da União. Contudo, o mecanismo do 
mercado interno e dos direitos aduaneiros 
poderá, em circunstâncias excecionais, 
revelar-se inadequado. Para não deixar, 
nesses casos, o mercado da União sem 
defesa contra as perturbações que daí 
possam resultar, a União deve poder tomar 
sem demora todas as medidas necessárias. 
Essas medidas devem ser conformes com 
os compromissos internacionais da União, 
garantido, ao mesmo tempo, a sua 
soberania alimentar.

Or. fr

Alteração 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(106-A) A União deixará de atribuir 
subvenções às exportações de produtos 
agrícolas e continuará a coordenar 
esforços com os principais produtores 
agrícolas mundiais para reduzir as 
subvenções que distorcem o comércio. A 
nova Política Agrícola Comum estará em 
conformidade com o conceito da UE de 
coerência das políticas para o 
desenvolvimento, a fim de atingir um 
nível razoável de independência alimentar 
em países em desenvolvimento.

Or. en
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Alteração 536
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(106-A) As restituições à exportação 
podem constituir um importante 
instrumento de resposta à crise e de apoio 
no mercado agrícola. O modo como as 
restituições à exportação poderão ser 
utilizadas no futuro enquanto 
instrumento de resposta à crise e de apoio 
deve ser definido no quadro da OMC e 
com base no princípio da reciprocidade. 

Or. de

Alteração 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na 
diferença entre os preços praticados na 
União e no mercado mundial, dentro dos 
limites decorrentes dos compromissos 
assumidos no quadro da OMC, deve 
permitir salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na 
diferença entre os preços praticados na 
União e no mercado mundial, dentro dos 
limites decorrentes dos compromissos 
assumidos no quadro da OMC, deve 
permitir salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 539
Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações
para países terceiros baseadas na 
diferença entre os preços praticados na 
União e no mercado mundial, dentro dos 
limites decorrentes dos compromissos 
assumidos no quadro da OMC, deve 
permitir salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 

Suprimido
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quantidade.

Or. en

Alteração 540
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na 
diferença entre os preços praticados na 
União e no mercado mundial, dentro dos 
limites decorrentes dos compromissos 
assumidos no quadro da OMC, deve 
permitir salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

Suprimido

Or. fr

Alteração 541
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 

(107) As disposições relativas à concessão 
de restituições às exportações para países 
terceiros baseadas na diferença entre os 
preços praticados na União e no mercado 
mundial, dentro dos limites decorrentes dos 
compromissos assumidos no quadro da 
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no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

OMC, devem ser mantidas como rubricas 
orçamentais, uma vez que podem 
constituir um instrumento importante de 
resposta à crise e de apoio no mercado 
agrícola. O modo como as restituições à 
exportação poderão ser utilizadas no 
futuro enquanto instrumento de resposta 
à crise e de apoio deve ser definido no 
quadro da OMC e com base no princípio 
da reciprocidade.

Or. de

Alteração 542
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas deverão estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve ser mantida, na 
medida em que as restituições à 
exportação são, entre outros, um 
importante instrumento de gestão de 
crises. O futuro das restituições à
exportação enquanto instrumento de 
gestão do mercado deve ser decidido tendo 
em conta o quadro da OMC, tendo por 
base a reciprocidade. As exportações que 
beneficiem de restituições deverão estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

Or. en

Justificação

As restituições à exportação não devem ser abolidas unilateralmente pela União Europeia, 
desde que os nossos parceiros comerciais assegurem restituições à exportação ou 
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instrumentos semelhantes de gestão do mercado. O futuro das restituições à exportação deve 
ser decidido no quadro da OMC, tendo por base a reciprocidade.

Alteração 543
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 
subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade.

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento que se 
encontrem em situação particularmente 
difícil nos respetivos mercados. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

Or. pl

Alteração 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
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no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 
subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade.

no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 
subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade, 
após se ter verificado que não têm 
consequências destrutivas para a 
soberania alimentar dos países 
destinatários das exportações.

Or. fr

Alteração 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 
subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade.

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 
subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade
e não devem comprometer o 
desenvolvimento dos setores agrícolas e 
das economias de países em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

É importante garantir que as subvenções à exportação não prejudicam o desenvolvimento 
dos setores agrícolas em países em desenvolvimento ao oferecerem preços mais baixos do 
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que a produção local.

Alteração 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) O respeito dos limites de valor deve 
ser assegurado no momento da fixação 
das restituições à exportação através da 
vigilância dos pagamentos segundo as 
regras do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia. A vigilância pode ser facilitada 
pela fixação antecipada obrigatória das 
restituições à exportação, sem prejuízo da 
possibilidade de, em caso de diferenciação 
das restituições, o destino previsto ser 
alterado no interior de uma zona 
geográfica à qual se aplique uma taxa 
única de restituição à exportação. Se o 
destino for alterado, deve ser paga a 
restituição à exportação aplicável ao 
destino efetivo, tendo como limite máximo 
o montante aplicável ao destino fixado 
antecipadamente.

Suprimido

Or. en

Alteração 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) O respeito dos limites de valor deve 
ser assegurado no momento da fixação 
das restituições à exportação através da 
vigilância dos pagamentos segundo as 
regras do Fundo Europeu Agrícola de 

Suprimido
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Garantia. A vigilância pode ser facilitada 
pela fixação antecipada obrigatória das 
restituições à exportação, sem prejuízo da 
possibilidade de, em caso de diferenciação 
das restituições, o destino previsto ser 
alterado no interior de uma zona 
geográfica à qual se aplique uma taxa 
única de restituição à exportação. Se o 
destino for alterado, deve ser paga a 
restituição à exportação aplicável ao 
destino efetivo, tendo como limite máximo 
o montante aplicável ao destino fixado 
antecipadamente.

Or. en

Alteração 548
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) O respeito dos limites de valor deve 
ser assegurado no momento da fixação 
das restituições à exportação através da 
vigilância dos pagamentos segundo as 
regras do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia. A vigilância pode ser facilitada 
pela fixação antecipada obrigatória das 
restituições à exportação, sem prejuízo da 
possibilidade de, em caso de diferenciação 
das restituições, o destino previsto ser 
alterado no interior de uma zona 
geográfica à qual se aplique uma taxa 
única de restituição à exportação. Se o 
destino for alterado, deve ser paga a 
restituição à exportação aplicável ao 
destino efetivo, tendo como limite máximo 
o montante aplicável ao destino fixado 
antecipadamente.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 549
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) O respeito dos limites de valor deve 
ser assegurado no momento da fixação 
das restituições à exportação através da 
vigilância dos pagamentos segundo as 
regras do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia. A vigilância pode ser facilitada 
pela fixação antecipada obrigatória das 
restituições à exportação, sem prejuízo da 
possibilidade de, em caso de diferenciação 
das restituições, o destino previsto ser 
alterado no interior de uma zona 
geográfica à qual se aplique uma taxa 
única de restituição à exportação. Se o 
destino for alterado, deve ser paga a 
restituição à exportação aplicável ao 
destino efetivo, tendo como limite máximo 
o montante aplicável ao destino fixado 
antecipadamente.

Suprimido

Or. fr

Alteração 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 109

Texto da Comissão Alteração

(109) O respeito dos limites de quantidade 
deve ser assegurado por meio de um 
sistema efetivo e fiável de vigilância. Para 
o efeito, a concessão de restituições à 
exportação deve ser subordinada a um 
certificado de exportação. As restituições 
à exportação devem ser concedidas até 
aos limites disponíveis, em função da 

Suprimido
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situação específica de cada produto em 
causa. Só devem ser permitidas exceções a 
esta regra no caso dos produtos 
transformados não abrangidos pelo 
anexo I do Tratado, aos quais não se 
aplicam limites de volume. Deve ser 
prevista a possibilidade de derrogação do 
cumprimento estrito das regras de gestão 
sempre que as exportações com 
restituição não sejam suscetíveis de 
exceder a quantidade fixada.

Or. en

Alteração 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 109

Texto da Comissão Alteração

(109) O respeito dos limites de quantidade 
deve ser assegurado por meio de um 
sistema efetivo e fiável de vigilância. Para 
o efeito, a concessão de restituições à 
exportação deve ser subordinada a um 
certificado de exportação. As restituições 
à exportação devem ser concedidas até 
aos limites disponíveis, em função da 
situação específica de cada produto em 
causa. Só devem ser permitidas exceções a 
esta regra no caso dos produtos 
transformados não abrangidos pelo 
anexo I do Tratado, aos quais não se 
aplicam limites de volume. Deve ser 
prevista a possibilidade de derrogação do 
cumprimento estrito das regras de gestão 
sempre que as exportações com 
restituição não sejam suscetíveis de 
exceder a quantidade fixada.

Suprimido

Or. en
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Alteração 552
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 109

Texto da Comissão Alteração

(109) O respeito dos limites de quantidade 
deve ser assegurado por meio de um 
sistema efetivo e fiável de vigilância. Para 
o efeito, a concessão de restituições à 
exportação deve ser subordinada a um 
certificado de exportação. As restituições 
à exportação devem ser concedidas até 
aos limites disponíveis, em função da 
situação específica de cada produto em 
causa. Só devem ser permitidas exceções a 
esta regra no caso dos produtos 
transformados não abrangidos pelo 
anexo I do Tratado, aos quais não se 
aplicam limites de volume. Deve ser 
prevista a possibilidade de derrogação do 
cumprimento estrito das regras de gestão 
sempre que as exportações com 
restituição não sejam suscetíveis de 
exceder a quantidade fixada.

Suprimido

Or. fr

Alteração 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) No caso da exportação de bovinos 
vivos, deve prever-se que as restituições à 
exportação só sejam concedidas e pagas 
se forem respeitadas as disposições da 
legislação da União relativa ao bem-estar 
dos animais, nomeadamente à proteção 
dos animais durante o transporte.

Suprimido
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Or. en

Alteração 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) No caso da exportação de bovinos 
vivos, deve prever-se que as restituições à 
exportação só sejam concedidas e pagas 
se forem respeitadas as disposições da 
legislação da União relativa ao bem-estar 
dos animais, nomeadamente à proteção 
dos animais durante o transporte.

Suprimido

Or. en

Alteração 555
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) No caso da exportação de bovinos 
vivos, deve prever-se que as restituições à 
exportação só sejam concedidas e pagas 
se forem respeitadas as disposições da 
legislação da União relativa ao bem-estar 
dos animais, nomeadamente à proteção 
dos animais durante o transporte.

Suprimido

Or. fr

Alteração 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Considerando 111

Texto da Comissão Alteração

(111) A fim de garantir a igualdade de 
acesso dos exportadores dos produtos 
agrícolas abrangidos pelo presente 
regulamento às restituições à exportação, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à aplicação, 
aos produtos exportados sob a forma de 
mercadorias transformadas, de certas 
regras relativas aos produtos agrícolas.

Suprimido

Or. en

Alteração 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 111

Texto da Comissão Alteração

(111) A fim de garantir a igualdade de 
acesso dos exportadores dos produtos 
agrícolas abrangidos pelo presente 
regulamento às restituições à exportação, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à aplicação, 
aos produtos exportados sob a forma de 
mercadorias transformadas, de certas 
regras relativas aos produtos agrícolas.

Suprimido

Or. en

Alteração 558
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 111

Texto da Comissão Alteração

(111) A fim de garantir a igualdade de 
acesso dos exportadores dos produtos 
agrícolas abrangidos pelo presente 
regulamento às restituições à exportação, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à aplicação, 
aos produtos exportados sob a forma de 
mercadorias transformadas, de certas 
regras relativas aos produtos agrícolas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 112

Texto da Comissão Alteração

(112) Com vista a incentivar os 
exportadores ao respeito das condições de 
bem-estar dos animais e permitir às 
autoridades competentes verificar a 
correção das despesas de restituições à 
exportação sempre que subordinadas à 
observância das exigências de bem-estar 
dos animais, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito às 
exigências de bem-estar dos animais fora 
do território aduaneiro da União, 
incluindo o recurso a terceiros 
independentes.

Suprimido

Or. en
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Alteração 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 112

Texto da Comissão Alteração

(112) Com vista a incentivar os 
exportadores ao respeito das condições de 
bem-estar dos animais e permitir às 
autoridades competentes verificar a 
correção das despesas de restituições à 
exportação sempre que subordinadas à 
observância das exigências de bem-estar 
dos animais, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito às 
exigências de bem-estar dos animais fora 
do território aduaneiro da União, incluindo 
o recurso a terceiros independentes.

(112) Com vista a incentivar os 
exportadores ao respeito das condições de 
bem-estar dos animais, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
às exigências de bem-estar dos animais 
fora do território aduaneiro da União, 
incluindo o recurso a terceiros 
independentes.

Or. en

Alteração 561
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 112

Texto da Comissão Alteração

(112) Com vista a incentivar os 
exportadores ao respeito das condições de 
bem-estar dos animais e permitir às 
autoridades competentes verificar a 
correção das despesas de restituições à 
exportação sempre que subordinadas à 
observância das exigências de bem-estar 
dos animais, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 

(112) Com vista a incentivar os 
exportadores ao respeito das condições de 
bem-estar dos animais, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
às exigências de bem-estar dos animais 
fora do território aduaneiro da União, 
incluindo o recurso a terceiros 
independentes.
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do Tratado no que diz respeito às 
exigências de bem-estar dos animais fora 
do território aduaneiro da União, incluindo 
o recurso a terceiros independentes.

Or. fr

Alteração 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 113

Texto da Comissão Alteração

(113) A fim de assegurar que os 
operadores cumpram as suas obrigações 
quando participem em concursos, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à designação da exigência 
principal para liberação das garantias dos 
certificados em caso de restituições à 
exportação por concurso.

Suprimido

Or. en

Alteração 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 113

Texto da Comissão Alteração

(113) A fim de assegurar que os 
operadores cumpram as suas obrigações 
quando participem em concursos, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à designação da exigência 
principal para liberação das garantias dos 

Suprimido
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certificados em caso de restituições à 
exportação por concurso.

Or. en

Alteração 564
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 113

Texto da Comissão Alteração

(113) A fim de assegurar que os 
operadores cumpram as suas obrigações 
quando participem em concursos, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à designação da exigência 
principal para liberação das garantias dos 
certificados em caso de restituições à 
exportação por concurso.

Suprimido

Or. fr

Alteração 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 114

Texto da Comissão Alteração

(114) Para minimizar a carga 
administrativa dos operadores e das 
autoridades, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a atos que 
visem fixar limiares abaixo dos quais 
pode não ser exigida a obrigação de emitir 
ou apresentar um certificado de 

Suprimido
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exportação, designar destinos ou 
operações para os quais pode justificar-se 
uma isenção da obrigação de apresentar 
um certificado de exportação e permitir 
que, em situações justificadas, os 
certificados de exportação possam ser 
concedidos ex post.

Or. en

Alteração 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 114

Texto da Comissão Alteração

(114) Para minimizar a carga 
administrativa dos operadores e das 
autoridades, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a atos que 
visem fixar limiares abaixo dos quais 
pode não ser exigida a obrigação de emitir 
ou apresentar um certificado de 
exportação, designar destinos ou 
operações para os quais pode justificar-se 
uma isenção da obrigação de apresentar 
um certificado de exportação e permitir 
que, em situações justificadas, os 
certificados de exportação possam ser 
concedidos ex post.

Suprimido

Or. en

Alteração 567
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 114
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Texto da Comissão Alteração

(114) Para minimizar a carga 
administrativa dos operadores e das 
autoridades, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a atos que 
visem fixar limiares abaixo dos quais 
pode não ser exigida a obrigação de emitir 
ou apresentar um certificado de 
exportação, designar destinos ou 
operações para os quais pode justificar-se 
uma isenção da obrigação de apresentar 
um certificado de exportação e permitir 
que, em situações justificadas, os 
certificados de exportação possam ser 
concedidos ex post.

Suprimido

Or. fr

Alteração 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 115

Texto da Comissão Alteração

(115) A fim de contemplar situações 
práticas que justifiquem a elegibilidade 
total ou parcial para as restituições à 
exportação e ajudar os operadores a 
transpor o período entre o pedido e o 
pagamento final da restituição à 
exportação, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito às medidas 
relativas: a outra data para a restituição; 
às consequências para o pagamento da 
restituição à exportação em caso de não-
conformidade do código ou do destino do 
produto mencionado num certificado com 
o produto ou o destino efetivos; ao 

Suprimido
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pagamento adiantado de restituições à 
exportação, incluindo as condições de 
constituição e liberação de uma garantia; 
aos controlos e provas em caso de dúvidas 
quanto ao destino efetivo de produtos, 
incluindo a oportunidade de reimportação 
para o território aduaneiro da União; aos 
destinos tratados como exportações da 
União e à inclusão de destinos no 
território aduaneiro da União elegíveis 
para restituições à exportação.

Or. en

Alteração 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 115

Texto da Comissão Alteração

(115) A fim de contemplar situações 
práticas que justifiquem a elegibilidade 
total ou parcial para as restituições à 
exportação e ajudar os operadores a 
transpor o período entre o pedido e o 
pagamento final da restituição à 
exportação, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito às medidas 
relativas: a outra data para a restituição; 
às consequências para o pagamento da 
restituição à exportação em caso de não-
conformidade do código ou do destino do 
produto mencionado num certificado com 
o produto ou o destino efetivos; ao 
pagamento adiantado de restituições à 
exportação, incluindo as condições de 
constituição e liberação de uma garantia; 
aos controlos e provas em caso de dúvidas 
quanto ao destino efetivo de produtos, 
incluindo a oportunidade de reimportação 
para o território aduaneiro da União; aos 
destinos tratados como exportações da 

Suprimido
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União e à inclusão de destinos no 
território aduaneiro da União elegíveis 
para restituições à exportação.

Or. en

Alteração 570
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 115

Texto da Comissão Alteração

(115) A fim de contemplar situações 
práticas que justifiquem a elegibilidade 
total ou parcial para as restituições à 
exportação e ajudar os operadores a 
transpor o período entre o pedido e o 
pagamento final da restituição à 
exportação, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito às medidas 
relativas: a outra data para a restituição; 
às consequências para o pagamento da 
restituição à exportação em caso de não-
conformidade do código ou do destino do 
produto mencionado num certificado com 
o produto ou o destino efetivos; ao 
pagamento adiantado de restituições à 
exportação, incluindo as condições de 
constituição e liberação de uma garantia; 
aos controlos e provas em caso de dúvidas 
quanto ao destino efetivo de produtos, 
incluindo a oportunidade de reimportação 
para o território aduaneiro da União; aos 
destinos tratados como exportações da 
União e à inclusão de destinos no 
território aduaneiro da União elegíveis 
para restituições à exportação.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 116

Texto da Comissão Alteração

(116) Com vista a assegurar que os 
produtos que beneficiem de restituições à 
exportação sejam exportados do território 
aduaneiro da União e impedir o seu 
regresso a esse território, e para 
minimizar a carga administrativa dos 
operadores no âmbito da produção e 
apresentação de provas de que os 
produtos beneficiários atingiram um país 
de destino elegível para restituições 
diferenciadas, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a medidas 
relativas: ao prazo em que a saída do 
território aduaneiro da União deve estar 
concluída, incluindo o tempo para a 
reentrada temporária; à transformação a 
que os produtos que beneficiam de 
restituições à exportação podem ser 
sujeitos durante esse período; à prova de 
chegada a um destino em caso de 
restituições diferenciadas; aos limiares de 
restituição e condições em que os 
exportadores podem ser isentos de tal 
prova; e às condições de aprovação da 
prova de chegada a um destino, em caso 
de restituições diferenciadas, por terceiros 
independentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 116
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Texto da Comissão Alteração

(116) Com vista a assegurar que os 
produtos que beneficiem de restituições à 
exportação sejam exportados do território 
aduaneiro da União e impedir o seu 
regresso a esse território, e para 
minimizar a carga administrativa dos 
operadores no âmbito da produção e 
apresentação de provas de que os 
produtos beneficiários atingiram um país 
de destino elegível para restituições 
diferenciadas, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a medidas 
relativas: ao prazo em que a saída do 
território aduaneiro da União deve estar 
concluída, incluindo o tempo para a 
reentrada temporária; à transformação a 
que os produtos que beneficiam de 
restituições à exportação podem ser 
sujeitos durante esse período; à prova de 
chegada a um destino em caso de 
restituições diferenciadas; aos limiares de 
restituição e condições em que os 
exportadores podem ser isentos de tal 
prova; e às condições de aprovação da 
prova de chegada a um destino, em caso 
de restituições diferenciadas, por terceiros 
independentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 573
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 116

Texto da Comissão Alteração

(116) Com vista a assegurar que os 
produtos que beneficiem de restituições à 

Suprimido
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exportação sejam exportados do território 
aduaneiro da União e impedir o seu
regresso a esse território, e para 
minimizar a carga administrativa dos 
operadores no âmbito da produção e 
apresentação de provas de que os 
produtos beneficiários atingiram um país 
de destino elegível para restituições 
diferenciadas, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito a medidas 
relativas: ao prazo em que a saída do 
território aduaneiro da União deve estar 
concluída, incluindo o tempo para a 
reentrada temporária; à transformação a 
que os produtos que beneficiam de 
restituições à exportação podem ser 
sujeitos durante esse período; à prova de 
chegada a um destino em caso de 
restituições diferenciadas; aos limiares de 
restituição e condições em que os 
exportadores podem ser isentos de tal 
prova; e às condições de aprovação da 
prova de chegada a um destino, em caso 
de restituições diferenciadas, por terceiros 
independentes.

Or. fr

Alteração 574
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 116

Texto da Comissão Alteração

(116) Com vista a assegurar que os 
produtos que beneficiem de restituições à 
exportação sejam exportados do território 
aduaneiro da União e impedir o seu 
regresso a esse território, e para minimizar 
a carga administrativa dos operadores no 
âmbito da produção e apresentação de 
provas de que os produtos beneficiários 

(116) Com vista a assegurar que os 
produtos que beneficiem de restituições à 
exportação sejam exportados do território 
aduaneiro da União e impedir o seu 
regresso a esse território, e para minimizar 
a carga administrativa dos operadores no 
âmbito da produção e apresentação de 
provas de que os produtos beneficiários 
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atingiram um país de destino elegível para 
restituições diferenciadas, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
a medidas relativas: ao prazo em que a 
saída do território aduaneiro da União deve 
estar concluída, incluindo o tempo para a 
reentrada temporária; à transformação a 
que os produtos que beneficiam de 
restituições à exportação podem ser 
sujeitos durante esse período; à prova de 
chegada a um destino em caso de 
restituições diferenciadas; aos limiares de 
restituição e condições em que os 
exportadores podem ser isentos de tal 
prova; e às condições de aprovação da 
prova de chegada a um destino, em caso de 
restituições diferenciadas, por terceiros 
independentes.

atingiram um país de destino elegível para 
restituições diferenciadas, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
a medidas relativas: ao prazo em que a 
saída do território aduaneiro da União deve 
estar concluída, incluindo o tempo para a 
reentrada temporária; à transformação a 
que os produtos que beneficiam de 
restituições à exportação podem ser 
sujeitos durante esse período; à prova de 
chegada a um destino em caso de 
restituições diferenciadas; aos limiares de 
restituição e condições em que os 
exportadores podem ser isentos de tal 
prova; e às condições de aprovação da 
prova de chegada a um destino, em caso de 
restituições diferenciadas, por terceiros 
independentes. Em todo o caso, a 
Comissão deve garantir que as 
exportações não concorram com as 
produções locais dos países de destino.

Or. fr

Alteração 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 117

Texto da Comissão Alteração

(117) A fim de ter em conta as 
especificidades dos diferentes setores, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito às exigências 
e condições específicas a aplicar aos 
operadores e aos produtos elegíveis para 
uma restituição à exportação, incluindo, 
nomeadamente, a definição e as 
características dos produtos, bem como ao 
estabelecimento de coeficientes para 

Suprimido
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efeitos do cálculo de restituições à 
exportação.

Or. en

Alteração 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 117

Texto da Comissão Alteração

(117) A fim de ter em conta as 
especificidades dos diferentes setores, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito às exigências 
e condições específicas a aplicar aos 
operadores e aos produtos elegíveis para 
uma restituição à exportação, incluindo, 
nomeadamente, a definição e as 
características dos produtos, bem como ao 
estabelecimento de coeficientes para 
efeitos do cálculo de restituições à 
exportação.

Suprimido

Or. en

Alteração 577
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 117

Texto da Comissão Alteração

(117) A fim de ter em conta as 
especificidades dos diferentes setores, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 

Suprimido
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Tratado no que diz respeito às exigências 
e condições específicas a aplicar aos 
operadores e aos produtos elegíveis para 
uma restituição à exportação, incluindo, 
nomeadamente, a definição e as 
características dos produtos, bem como ao 
estabelecimento de coeficientes para 
efeitos do cálculo de restituições à 
exportação.

Or. fr

Alteração 578
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 120

Texto da Comissão Alteração

(120) De acordo com o artigo 42.º do 
Tratado, as disposições do Tratado 
relativas à concorrência só são aplicáveis à 
produção e ao comércio dos produtos 
agrícolas na medida em que tal seja 
determinado pela legislação da União, no 
âmbito do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Tratado 
e em conformidade com o processo aí 
previsto.

(120) De acordo com o artigo 42.º do 
Tratado, as disposições do Tratado 
relativas à concorrência só são aplicáveis à 
produção e ao comércio dos produtos 
agrícolas na medida em que tal seja 
determinado pela legislação da União, no 
âmbito do artigo 43.º, n.º 2, do Tratado e 
em conformidade com o processo aí 
previsto.

Or. en

Justificação

O artigo 43.º, n.º 3, constitui a exceção ao processo legislativo ordinário, através do qual o 
Conselho adota medidas relativas à fixação de ajudas, preços, quantidades, etc. No 
considerando 120, pretendemos que sejam tomadas por codecisão medidas em matéria de 
concorrência, pelo que a presente alteração suprime a referência ao artigo 43.º, n.º 3.

Alteração 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 123
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Texto da Comissão Alteração

(123) Deve ser autorizada uma 
abordagem especial no que respeita a 
determinadas atividades das organizações 
interprofissionais desde que não possam 
dar origem a uma compartimentação dos 
mercados, prejudicar o bom 
funcionamento da OCM, distorcer ou 
eliminar a concorrência, conduzir à 
fixação de preços ou criar discriminações.

Suprimido

Or. fr

Alteração 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 128

Texto da Comissão Alteração

(128) Na Finlândia, a produção de 
beterraba sacarina está sujeita a condições 
geográficas e climáticas específicas que 
afetarão negativamente o setor para além 
dos efeitos gerais da reforma do setor do 
açúcar. Esse Estado-Membro deve, por 
conseguinte, ser autorizado a efetuar, a 
título permanente, pagamentos nacionais 
aos seus produtores de beterraba sacarina.

(128) A produção de beterraba sacarina 
está sujeita, em regiões a norte do paralelo 
60º ou a sul do paralelo 44º, a condições 
geográficas e climáticas específicas que 
incidem negativamente no setor para além 
dos efeitos gerais da reforma do setor do 
açúcar. Deve, por conseguinte, 
autorizar-se determinados 
Estados-Membros a efetuar, a título 
permanente, pagamentos nacionais aos 
seus produtores de beterraba sacarina.

Or. es

Alteração 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 132
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Texto da Comissão Alteração

(132) Devem ser previstas medidas 
especiais de intervenção a fim de reagir 
efetiva e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado. O âmbito dessas 
medidas deve ser definido.

(132) Devem ser previstas medidas 
especiais de intervenção a fim de reagir 
efetiva e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado. O âmbito dessas 
medidas deve ser definido. Devem ser 
previstas cláusulas de salvaguarda no 
sentido de enfrentar as perturbações de 
mercado.

Or. fr

Alteração 582
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 143

Texto da Comissão Alteração

(143) A Comissão deve adotar atos de 
execução imediatamente aplicáveis, 
sempre que tal seja exigido por motivos 
imperativos de urgência, em casos 
devidamente justificados relativos à 
adoção, alteração ou revogação de medidas 
de salvaguarda da União, à suspensão da 
utilização dos regimes de aperfeiçoamento 
ativo ou passivo, se necessário para reagir 
imediatamente à situação do mercado, e à 
resolução de problemas específicos numa 
situação de emergência, caso tal ação 
imediata seja necessária para solucionar os 
problemas.

(143) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 161.º, imediatamente 
aplicáveis, sempre que tal seja exigido por 
motivos imperativos de urgência, em casos 
devidamente justificados relativos à 
adoção, alteração ou revogação de medidas 
de salvaguarda da União, à suspensão da 
utilização dos regimes de aperfeiçoamento 
ativo ou passivo, se necessário para reagir 
imediatamente à situação do mercado, e à 
resolução de problemas específicos numa 
situação de emergência, caso tal ação 
imediata seja necessária para solucionar os 
problemas.

Or. de

Alteração 583
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Considerando 143-A

Texto da Comissão Alteração

(143-A) Devem ser adotadas medidas de 
salvaguarda, em particular quando os 
produtos agrícolas importados de países 
terceiros não garantam a segurança 
alimentar e a rastreabilidade e não 
respeitem todas as condições sanitárias, 
ambientais e de bem-estar animal 
previstas para o mercado interno, quando 
ocorram situações de crise nos mercados 
ou se detetem incumprimentos das 
condições estabelecidas nos certificados 
de importação em matéria de preços, 
quantidades ou calendários. Este controlo 
das condições previstas para a importação 
de produtos agrícolas deve realizar-se 
através de um sistema integrado de 
controlo, em tempo real, das importações 
para a UE.

Or. fr

Justificação

Devem ser implementados procedimentos agilizados de controlo das fronteiras da UE que 
permitam detetar e impedir, com urgência, as importações de produtos agrícolas que possam 
entrar em concorrência desleal com os produtos da UE ou provocar desequilíbrios no 
mercado interno.

Alteração 584
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 143-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(143-A) Devem ser adotadas medidas de 
salvaguarda, em particular quando os 
produtos agrícolas importados de países 
terceiros não garantam a segurança 
alimentar e a rastreabilidade e não 
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respeitem todas as condições sanitárias, 
ambientais e de bem-estar animal 
previstas para o mercado interno, quando 
haja situações de crise nos mercados ou 
se detetem incumprimentos das condições 
estabelecidas nos certificados de 
importação em matéria de preços, 
quantidades ou calendários. Este controlo 
das condições previstas para a importação 
de produtos agrícolas deve realizar-se 
através de um sistema integrado de 
controlo, em tempo real, das importações 
para a UE.

Or. pt

Alteração 585
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 144

Texto da Comissão Alteração

(144) No que respeita a certas medidas no 
âmbito do presente regulamento que 
exijam uma ação rápida ou que consistam 
na mera aplicação de disposições gerais a 
situações específicas sem implicar 
discricionariedade, a Comissão deve ser 
habilitada a adotar atos de execução sem 
aplicar o Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. de

Alteração 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 145-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(145-A) Nos últimos anos, dezenas de 
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milhares de produtores de leite em toda a 
UE viram-se forçados a abandonar a 
produção em virtude dos preços ruinosos 
pagos à produção, que não compensam os 
custos de produção. A situação que o 
setor do leite atravessa é indissociável da 
sua liberalização e do aumento das quotas 
de produção, tendo em vista o seu fim.

Or. pt

Alteração 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 145-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(145-B) A viticultura é uma atividade 
central na agricultura, nomeadamente 
dos países do Sul da Europa e os riscos de 
desaparecimento para estas produções 
agrícolas aumenta com o anunciado fim 
dos direitos de plantação;

Or. pt

Alteração 588
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 146

Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições 
à plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 

Suprimido
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presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

Or. fr

Alteração 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 146

Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições 
à plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

Suprimido

Or. pt

Alteração 590
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 146

Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 

Suprimido
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medidas no setor do açúcar e às restrições 
à plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

Or. pt

Alteração 591
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 146

Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições 
à plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

(146) Sublinha a necessidade de avaliar 
circunstanciadamente a supressão dos 
diferentes regimes de quotas e direitos de 
produção (açúcar, leite e direitos de
plantação de vinha), tendo em atenção a 
situação concreta que atravessa cada um 
desses setores e dos seus impactos 
setoriais e territoriais na União.

Or. pt

Alteração 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 146
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Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições à 
plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

(146) Nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007, várias medidas setoriais, 
incluindo medidas relativas às quotas 
leiteiras, quotas de açúcar e outras medidas 
no setor do açúcar e às restrições à 
plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, devem, em função de 
decisões adotadas no passado, caducar
num curto prazo a seguir à entrada em 
vigor do presente regulamento. Devido a 
um contexto de grande volatilidade dos 
preços nos mercados agrícolas europeus e 
internacionais e a um contexto 
orçamental difícil, devem ser examinados 
os princípios subjacentes ao 
desaparecimento dessas ferramentas de 
gestão da oferta, extremamente 
importantes para a estabilidade dos 
rendimentos agrícolas e a segurança do 
aprovisionamento dos consumidores.
Devem ser mantidos, em particular, os 
direitos de plantação no setor vitivinícola.

Or. fr

Alteração 593
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 146

Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições à 
plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) 

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às 
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições à 
plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. As quotas de açúcar 
e outras medidas no setor do açúcar 
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n.º [COM(2010)799], as disposições em 
causa devem continuar a ser aplicáveis até 
ao termo dos regimes a que dizem respeito.

devem expirar completamente antes do 
final de 2020. Após a revogação do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799], 
as disposições em causa devem continuar a 
ser aplicáveis até ao termo dos regimes a 
que dizem respeito.

Or. en

Alteração 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Considerando 146

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], várias medidas setoriais, 
incluindo medidas relativas às quotas 
leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições 
à plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

(146) Nos termos do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], várias medidas setoriais, 
incluindo medidas relativas às quotas 
leiteiras e às restrições à plantação de 
vinhas, bem como certos auxílios estatais, 
caducarão num prazo razoável a seguir à 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Após a revogação do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], as disposições em 
causa devem continuar a ser aplicáveis até 
ao termo dos regimes a que dizem respeito.

Or. de

Alteração 595
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 146-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(146-A) No entanto, por razões 
económicas, sociais, ambientais e de 
ocupação do território e manutenção da 
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população em zonas rurais tradicionais 
vitícolas, para além de preservar o 
controlo, a diversidade, o prestígio e a 
qualidade dos produtos vitícolas obtida e 
acreditada ao longo dos anos, deve 
prolongar-se o regime em vigor em 
matéria de limitação de direitos de 
plantação de vinhas além das datas de 
finalização estipuladas no atual 
regulamento (31 de dezembro de 2015 ou, 
se for o caso, 31 de dezembro de 2018).

Or. es

Justificação

Este regime é a base da concorrência dos vinhos europeus com oferta fora da União e levará, 
além disso, a alterações graves na concorrência dentro da União, ao decréscimo 
generalizado da qualidade da produção e, por conseguinte, a uma queda nos preços da uva e 
do vinho.

Alteração 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 146-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(146-A) As quotas leiteiras, as quotas de 
açúcar e os direitos à plantação de vinhas 
constituem ferramentas de regulação dos 
mercados suscetíveis de permitir a 
realização dos objetivos da PAC no 
sentido de assegurar um nível de vida 
digno às populações agrícolas.

Or. fr

Alteração 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 147
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Texto da Comissão Alteração

(147) Com o objetivo de assegurar uma 
transição harmoniosa das disposições do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799] 
para as disposições do presente 
regulamento, a Comissão deve ser 
habilitada a adotar medidas transitórias.

Suprimido

Or. fr

Alteração 598
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 149

Texto da Comissão Alteração

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo (tanto antes 
como após a supressão das quotas 
leiteiras), para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção
conjunta, a apresentar até 30 de junho de 
2014 e 31 de dezembro de 2018,

(149) As relações contratuais no setor do 
leite e dos produtos lácteos devem aplicar-
se durante um período suficientemente 
longo, para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a
participar em acordos de produção 
conjunta, a apresentar até 30 de junho de 
2014 e 31 de dezembro de 2018,

Or. pt
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Alteração 599
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 149

Texto da Comissão Alteração

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo (tanto antes 
como após a supressão das quotas 
leiteiras), para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 
conjunta, a apresentar até 30 de junho de 
2014 e 31 de dezembro de 2018,

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo para 
permitir que produzam plenamente os seus 
efeitos. No entanto, dado o seu elevado 
impacto, devem estar sujeitas a avaliações 
contraditórias antes de qualquer decisão 
definitiva sobre a matéria. A Comissão 
deve adotar relatórios sobre a evolução do 
mercado do leite, que abranjam, em 
especial, os potenciais incentivos para 
estimular os agricultores a participar em 
acordos de produção conjunta, a apresentar 
até 30 de junho de 2014 e 31 de junho de 
2018,

Or. fr

Alteração 600
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 149

Texto da Comissão Alteração

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
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da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo (tanto antes 
como após a supressão das quotas 
leiteiras), para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 
conjunta, a apresentar até 30 de junho de 
2014 e 31 de dezembro de 2018,

da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo, para 
permitir que produzam plenamente os seus 
efeitos. No entanto, dado o seu elevado 
impacto, devem ter caráter temporário e 
estar sujeitas a revisão. A Comissão deve 
adotar relatórios sobre a evolução do 
mercado do leite, que abranjam, em 
especial, os potenciais incentivos para 
estimular os agricultores a participar em 
acordos de produção conjunta, a apresentar 
até 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro 
de 2018,

Or. pt

Alteração 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 149

Texto da Comissão Alteração

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo (tanto antes 
como após a supressão das quotas 
leiteiras), para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 
conjunta, a apresentar até 30 de junho de 

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo, para 
permitir que produzam plenamente os seus 
efeitos. No entanto, dado o seu elevado 
impacto, devem ter caráter temporário e 
estar sujeitas a revisão. A Comissão deve 
adotar relatórios sobre a evolução do 
mercado do leite, que abranjam, em 
especial, os potenciais incentivos para 
estimular os agricultores a participar em 
acordos de produção conjunta, a apresentar 
até 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro 
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2014 e 31 de dezembro de 2018, de 2018,

Or. pt

Alteração 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 149

Texto da Comissão Alteração

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo (tanto antes 
como após a supressão das quotas 
leiteiras), para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 
conjunta, a apresentar até 30 de junho de 
2014 e 31 de dezembro de 2018,

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo para 
permitir que produzam plenamente os seus 
efeitos. No entanto, dado o seu elevado 
impacto, devem ter caráter temporário e 
estar sujeitas a revisão. A Comissão deve 
adotar relatórios sobre a evolução do 
mercado do leite, que abranjam, em 
especial, os potenciais incentivos para 
estimular os agricultores a participar em 
acordos de produção conjunta, a apresentar 
até 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro 
de 2018,

Or. pt

Alteração 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo -1
Preferência nacional

1. Nos casos em que um Estado-Membro 
se confronte com um elevado e persistente 
défice da balança agroalimentar poderá 
ser adotado o princípio da preferência 
nacional, criando e utilizando um sistema 
de obrigatoriedade de quotas de 
comercialização de produção nacional, 
passando as importações a ter um caráter 
supletivo da produção nacional.
2. O princípio referido no n.º 1 cessará a 
sua aplicação após 3 anos consecutivos 
ou 6 intercalados que evidenciem o 
crescimento sustentado da produção 
agroalimentar e a correspondente 
atenuação do défice.

Or. pt

Alteração 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Tabaco, anexo I, parte XIV; n) Tabaco em rama, anexo I, parte XIV;

Or. es

Justificação

Corresponde à designação correta do setor do tabaco em rama.

Alteração 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Tabaco, anexo I, parte XIV; n) Tabaco em rama, anexo I, parte XIV;

Or. es

Justificação

Corresponde à designação correta do setor do tabaco em rama.

Alteração 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) Outros produtos, anexo I, parte XXIV. Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão aumenta o que é incluído como produtos agrícolas. Este é um 
alargamento do âmbito que não está em conformidade com a orientação de mercado.

Alteração 607
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) Outros produtos, anexo I, parte XXIV. Suprimido

Or. en
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Alteração 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta as especificidades do 
setor do arroz, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de atualizar as 
definições relativas ao setor do arroz 
estabelecidas no anexo II, parte I.

Suprimido

Or. es

Justificação

As definições no setor do arroz constituem um elemento essencial, a sua alteração não deve 
ser efetuada mediante um ato delegado.

Alteração 609
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta as especificidades do 
setor do arroz, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de atualizar as 
definições relativas ao setor do arroz 
estabelecidas no anexo II, parte I.

Suprimido

Or. en

Justificação

A atualização das definições para o setor do arroz por parte da Comissão corre o risco de 
favorecer determinadas variedades em detrimento de outras. Por conseguinte, a presente 
alteração suprime o artigo 3.º, n.º 3.
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Alteração 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta as especificidades do 
setor do arroz, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de atualizar as 
definições relativas ao setor do arroz 
estabelecidas no anexo II, parte I.

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que as definições do setor do arroz constituem um elemento essencial e, por 
isso, estão inseridas no próprio ato de base, pelo que não devem ser alteradas através de um 
ato delegado.

Alteração 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por «regiões menos 
desenvolvidas» as regiões assim definidas 
no artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 615] 
que estabelece disposições comuns 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas abrangidos pelo Quadro Estratégico 
Comum e que estabelece disposições gerais 

4. Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:
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relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006.

a) «regiões menos desenvolvidas»: as 
regiões assim definidas no artigo 82.º, n.º 
2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2011) 615] que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas abrangidos pelo Quadro Estratégico 
Comum e que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006;

b) «fenómenos meteorológicos extremos»: 
os fenómenos meteorológicos que podem 
ser equiparados a catástrofes naturais, ou 
seja, fenómenos como os ventos fortes, a 
geada, o granizo, o gelo, a chuva ou a 
seca que provoquem uma destruição ou 
uma diminuição da produção superior a 
30 % relativamente à produção anual 
média de um dado agricultor. Essa 
produção anual média é calculada com 
base nos três anos anteriores ou numa 
média trienal baseada nos últimos cinco 
anos, excluindo o valor mais alto e o valor 
mais baixo;
c) «produções locais»: os produtos 
originários de produções que não distem 
mais de 150 km do local de consumo.

Or. pt

Alteração 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos do presente 
regulamento, entende-se por «fenómenos 
climáticos adversos»: condições 
atmosféricas severas, tais como geada, 
granizo, gelo, chuva ou seca, que 
destroem ou reduzem em mais de 30 % a 
produção geral ou de uma determinada 
cultura em particular, comparativamente 
à produção anual média de um dado 
agricultor. Essa produção anual média é 
calculada com base nos três anos 
anteriores ou numa média trienal baseada 
nos últimos cinco anos, excluindo o valor 
mais alto e o valor mais baixo.

Or. en

Alteração 613
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Para efeitos do presente 
regulamento, entende-se por «sistemas 
avançados de produção sustentável», 
«métodos avançados de produção 
sustentável» e «medidas avançadas de 
produção sustentável» as práticas 
agrícolas mais rigorosas do que as 
normas em matéria de 
ecocondicionalidade definidas no 
Regulamento (UE) n.º [...] (regulamento 
horizontal sobre a PAC) e em constante 
evolução para melhorar a gestão dos 
nutrientes naturais, o ciclo hidrológico e 
os fluxos energéticos, por forma a reduzir 
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os danos contra o ambiente e o 
desperdício dos recursos não renováveis, 
bem como manter um padrão elevado nos 
sistemas de produção, ao nível das 
culturas, dos animais de exploração e da 
diversidade natural.

Or. fr

Alteração 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Competências da Comissão

Salvo derrogação prevista no presente 
regulamento, no que diz respeito às 
competências da Comissão, esta deve 
atuar em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 162.º, 
n.º 2.

Or. es

Alteração 615
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, sempre que necessário, devido a 
alterações da nomenclatura combinada, 
adaptar a designação de produtos e as 
referências a posições ou subposições da 
nomenclatura combinada no presente 

A Comissão está habilitada, sempre que 
necessário, devido a alterações da 
nomenclatura combinada, a adotar atos 
delegados para adaptar a designação de 
produtos e as referências a posições ou 
subposições da nomenclatura combinada 
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regulamento ou noutros atos adotados nos 
termos do artigo 43.º do Tratado. Esse ato 
de execução é adotado em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

no presente regulamento ou noutros atos 
adotados nos termos do artigo 43.º do 
Tratado.

Or. de

Alteração 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) 1 de outubro a 30 de setembro do ano 
seguinte, para o setor do açúcar.

f) 1 de julho a 30 de junho do ano 
seguinte, para o setor do açúcar

Or. es

Justificação

Para evitar uma situação de desigualdade entre a beterraba de colheita estival e o resto da 
beterraba cultivada na UE, propõe-se adiantar a campanha de comercialização no setor do 
açúcar.

Alteração 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) 1 de outubro a 30 de setembro do ano 
seguinte, para o setor do açúcar.

f) 1 de julho a 30 de junho do ano 
seguinte, para o setor do açúcar

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão Europeia não tem em conta as campanhas de comercialização de 
algumas regiões produtoras.
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Alteração 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) 1 de outubro a 30 de setembro do ano 
seguinte, para o setor do açúcar.

f) 1 de julho a 30 de junho do ano 
seguinte, para o setor do açúcar

Or. es

Justificação

Igualar as condições das zonas de produção de beterraba do sul de Espanha às do resto da 
Europa.

Alteração 619
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as especificidades dos 
setores das frutas e produtos hortícolas e 
das frutas e produtos hortícolas 
transformados, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de fixar as 
campanhas de comercialização desses 
produtos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Apoiamos a alteração de Dantin em relação ao artigo 6.º. Essa alteração assegura que a 
campanha de comercialização para frutas e vegetais é definida no ato de base, em vez de 
deixar para a Comissão essa definição de campanha de comercialização através de atos 
delegados.
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Alteração 620
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São fixados os seguintes preços de 
referência:

Os preços de referência devem basear-se 
em critérios objetivos que tenham em 
conta os custos de produção das 
explorações agrícolas na UE.
São fixados os seguintes preços de 
referência:

Or. fr

Alteração 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para o setor do arroz com casca (arroz 
paddy), 150 EUR/tonelada para a 
qualidade-tipo definida no anexo III, ponto 
A, respeitante ao estádio de comércio por 
grosso, para as mercadorias entregues no 
armazém, não descarregadas;

b) Para o setor do arroz com casca (arroz 
paddy), 200 EUR/tonelada para a 
qualidade-tipo definida no anexo III, ponto 
A, respeitante ao estádio de comércio por 
grosso, para as mercadorias entregues no 
armazém, não descarregadas;

Or. es

Justificação

O atual preço foi fixado aquando da reforma de 2003, devendo ser atualizado.

Alteração 622
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Para o setor do arroz com casca (arroz 
paddy), 150 EUR/tonelada para a 
qualidade-tipo definida no anexo III, ponto 
A, respeitante ao estádio de comércio por 
grosso, para as mercadorias entregues no 
armazém, não descarregadas;

b) Para o setor do arroz com casca (arroz 
paddy), 200 EUR/tonelada para a 
qualidade-tipo definida no anexo III, ponto 
A, respeitante ao estádio de comércio por 
grosso, para as mercadorias entregues no 
armazém, não descarregadas;

Or. es

Alteração 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Para o setor do azeite:
i) 2540 EUR/tonelada para o azeite 
virgem extra;
ii) 2330 EUR/tonelada para o azeite 
virgem;
iii) 1 524 EUR/tonelada para o azeite 
lampante com dois graus de acidez livre; 
subtraindo-se a este montante 36,70
EUR/tonelada por cada grau de acidez 
suplementar.

Or. en

Alteração 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Para o setor do azeite:
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i) 2 388 EUR por tonelada, no setor do 
azeite virgem extra;
ii) 2 295 EUR por tonelada, no setor do 
azeite virgem;
iii) 2 045 EUR por tonelada, no setor do 
azeite lampante com uma acidez livre de 2 
graus, montante reduzido em 36,70 EUR 
por tonelada por cada grau de acidez a 
mais.

Or. es

Justificação

Os preços de referência são elementos essenciais que devem ser incluídos, na medida do 
possível, no ato de base. Propõe-se a sua atualização.

Alteração 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os preços de referência referidos são 
atualizados regularmente de acordo com a 
evolução dos mercados, a fim de 
corresponderem às realidades económicas 
e, desse modo, permitirem que os 
mercados desempenhem melhor o seu 
papel na definição dos preços, que 
continuam a ser um elemento fulcral na 
composição dos rendimentos agrícolas.

Or. fr

Alteração 626
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os preços de referência podem ser 
alterados, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 43.º, 
n.º 2, do Tratado, em função da evolução 
registada, nomeadamente, nos custos de 
produção, especialmente nos fatores de 
produção, e nos mercados.

Or. fr

Alteração 627
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso as alterações de mercado o 
justifiquem, incluindo os mercados de 
fatores de produção, os preços de 
referência podem ser alterados, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 43.º, n.º 2, do 
Tratado.

Or. pt

Alteração 628
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com o artigo 43.º, n.º 2, 
adotam uma lista de critérios que a 
Comissão aplicará quando adaptar os 
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preços de referência.

Or. en

Justificação

A alteração prevê modificações regulares dos preços (o que significa maior previsibilidade 
para os agricultores). Os preços são alterados pela Comissão (não pelo PE e pelo Conselho), 
o que garante que são modificados por razões técnicas (e não políticas). No entanto, o PE e o 
Conselho podem definir os critérios a ser aplicados pela Comissão quando adaptar os 
preços.

Alteração 629
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de ter em conta a evolução dos 
custos de produção, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, a fim de adaptar os preços de 
referência através de indicadores que 
contemplem os custos da energia, dos 
fertilizantes, das rendas e de outros 
fatores de produção essenciais.

Or. fr

Alteração 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, mediante um ato delegado, 
revê anualmente os preços de referência 
fixados no n.º 1, com base na evolução da 
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produção e dos mercados.

Or. es

Justificação

A atualização dos preços de referência é essencial para que a intervenção funcione como 
uma rede de segurança verdadeiramente eficaz. O facto de esta atualização ser automática 
confere ao regime a necessária rapidez de atuação.

Alteração 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, mediante ato delegado em 
conformidade com o artigo 160.º, revê 
anualmente os preços de referência 
fixados no n.º 1, com base na evolução da 
produção e dos mercados.

Or. es

Justificação

Propõe-se um mecanismo de atualização automática dos preços de referência. Este 
mecanismo de atualização é essencial para que a intervenção funcione como uma rede de 
segurança verdadeiramente eficaz.

Alteração 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, mediante ato delegado, revê 
anualmente os preços de referência 
fixados no n.º 1, com base na evolução da 
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produção e dos mercados.

Or. es

Justificação

Propõe-se que os preços sejam atualizados anualmente, mediante um ato delegado, com a 
participação de todas as instituições.

Alteração 633
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Periodicamente, a Comissão adapta, por 
meio de atos de execução, os preços de 
referência elencados no n.º 1. Os 
intervalos podem ser diferentes nas várias 
categorias de produtos e devem ter em 
conta o padrão de volatilidade de cada 
uma delas.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A alteração prevê modificações regulares dos preços (o que significa maior previsibilidade 
para os agricultores). Os preços são alterados pela Comissão (não pelo PE e pelo Conselho), 
o que garante que são modificados por razões técnicas (e não políticas). No entanto, o PE e o 
Conselho podem definir os critérios a ser aplicados pela Comissão quando adaptar os 
preços.

Alteração 634
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Periodicamente, a Comissão adapta, por 
meio de atos delegados, os preços de 
referência elencados no n.º 1. Os 
intervalos podem ser diferentes nas várias 
categorias de produtos e devem ter em 
conta o padrão de volatilidade de cada 
uma delas.

Or. en

Justificação

A alteração prevê modificações regulares dos preços de referência. Os preços são alterados 
pela Comissão (não pelo Parlamento e pelo Conselho através do processo legislativo 
ordinário, pois seria demasiado complexo para um valor acrescentado limitado) através de 
atos delegados. No entanto, o Parlamento e o Conselho podem definir os critérios a ser
aplicados pela Comissão quando adaptar os preços.

Alteração 635
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de 6 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve verificar os 
preços de referência e, se necessário, 
proceder à sua adaptação, tendo em 
especial consideração a evolução da 
produção, os custos de produção e os 
fatores de produção.

Or. de

Alteração 636
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos seis meses após a entrada em vigor do 
regulamento, a Comissão revê os preços 
de referência no setor do leite e produtos 
lácteos e no setor da carne de bovino e o 
preço de referência para o arroz com 
casca (arroz paddy), tendo em conta a 
evolução dos custos dos produtos durante 
um período representativo.

Or. en

Alteração 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos seis meses após a entrada em vigor do 
regulamento, a Comissão revê os preços 
de referência no setor do leite e produtos 
lácteos e no setor da carne de bovino e o 
preço de referência para o arroz com 
casca (arroz paddy), tendo em conta a 
evolução dos custos dos produtos durante 
um período representativo.

Or. en

Alteração 638
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os preços de referência estabelecidos no 
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artigo 7.º, alínea e), para o setor do leite e 
dos produtos lácteos devem ser revistos 
periodicamente e, caso necessário, 
alterados pela Comissão a fim de 
assegurar que fornecem um mecanismo 
de rede de segurança eficaz ao setor dos 
produtos lácteos contra extremos de 
volatilidade de preços em baixa.
a) Ao realizar a sua revisão, a Comissão 
deve dar especial atenção aos 
desenvolvimentos verificados em matéria 
de:
- volatilidade do mercado
- custos dos fatores de produção
b) Ao efetuar qualquer alteração aos 
preços de referência, a Comissão deve 
assegurar que o novo preço não constitui 
um incentivo para o aumento da 
produção agregada de leite e produtos 
lácteos na UE.

Or. en

Alteração 639
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os preços de referência estabelecidos no 
artigo 7.º, alínea e), para o setor do leite e 
dos produtos lácteos devem ser revistos 
periodicamente e, caso necessário, 
alterados pela Comissão a fim de 
assegurar que fornecem um mecanismo 
de rede de segurança eficaz ao setor dos 
produtos lácteos contra extremos de 
volatilidade de preços em baixa.
a) Ao realizar a sua revisão, a Comissão 
deve dar especial atenção aos 
desenvolvimentos verificados em matéria 
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de:
- volatilidade do mercado
- custos de produção
b) Ao efetuar qualquer alteração aos 
preços de referência, a Comissão deve 
assegurar que o novo preço não constitui 
um incentivo para o aumento da 
produção agregada de leite e produtos 
lácteos na UE.

Or. en

Alteração 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os preços de referência referidos no 
artigo 7.º devem ser atualizados de modo a 
ter em consideração o aumento dos custos 
de produção. Por exemplo, no caso dos 
cereais, o preço deve ser atualizado para 
130 EUR/tonelada, no caso da manteiga 
para 283,35 EUR/100 kg e no caso do 
leite em pó desnatado para 
195,27 EUR/100 kg.

Or. pl

Justificação

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.
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Alteração 641
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Sistemas de comunicação sobre preços, 

custos de produção e margens
A Comissão, através de atos de execução, 
estabelece um sistema de informação 
sobre preços, custos de produção e 
margens no mercado de matérias-primas, 
incluindo um sistema para a publicação 
de níveis de preços, custos de produção e 
indicadores de margem para o referido 
mercado. O sistema baseia-se em 
informação fornecida por operadores 
envolvidos no comércio de matérias-
primas. Estas informações são tratadas 
confidencialmente. A Comissão garante 
que as informações publicadas não 
permitam identificar os diversos 
operadores.

Or. en

Alteração 642
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º -A
Sistemas de comunicação sobre preços, 

custos de produção e margens
A Comissão, através de atos de execução, 
estabelece um sistema de informação 
sobre preços, custos de produção e 
margens no mercado de matérias-primas, 
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incluindo um sistema para a publicação 
de níveis de preços, custos de produção e 
indicadores de margem para o referido 
mercado. O sistema baseia-se em 
informação fornecida por operadores 
envolvidos no comércio de 
matérias-primas. Estas informações são 
tratadas confidencialmente. A Comissão 
garante que as informações publicadas 
não permitam identificar os diversos 
operadores.

Or. en

Alteração 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Sistemas de comunicação sobre preços, 

custos de produção e margens
A Comissão, através de atos de execução, 
estabelece um sistema de informação 
sobre preços, custos de produção e 
margens no mercado de matérias-primas, 
incluindo um sistema para a publicação 
de níveis de preços, custos de produção e 
indicadores de margem para o referido 
mercado. O sistema baseia-se em 
informação fornecida por operadores 
envolvidos no comércio de 
matérias-primas. Estas informações são 
tratadas confidencialmente. A Comissão 
garante que as informações publicadas 
não permitam identificar os diversos 
operadores.

Or. en



AM\907930PT.doc 127/169 PE492.801v01-00

PT

Alteração 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Sistemas de comunicação sobre preços, 

custos de produção e margens
A Comissão, através de atos de execução, 
estabelece um sistema de informação 
sobre preços, custos de produção e 
margens no mercado de matérias-primas, 
incluindo um sistema para a publicação 
de níveis de preços, custos de produção e 
indicadores de margem para o referido 
mercado.
O sistema baseia-se em informação 
fornecida por operadores envolvidos no 
comércio de matérias-primas. Estas 
informações são tratadas 
confidencialmente. A Comissão garante 
que as informações publicadas não 
permitam identificar os diversos 
operadores.

Or. en

Alteração 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 1 – capítulo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Intervenção pública e ajuda à 
armazenagem privada

Intervenção pública e ajuda à 
armazenagem pública e privada

Or. pt
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Alteração 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte II – título I – capítulo I - título

Texto da Comissão Alteração

Intervenção pública e ajuda à 
armazenagem privada

Intervenção pública, ajuda à armazenagem 
privada e gestão privada da oferta.

Or. es

Justificação

Deve melhorar-se os atuais mecanismos de intervenção e gestão de mercados, 
complementados com instrumentos contra as perturbações do mercado e instrumentos 
específicos de gestão da oferta que, em conjunto, devem constituir uma rede de segurança 
que proteja os agricultores da excessiva volatilidade dos preços e permita atingir o principal 
objetivo estratégico da PAC: a segurança alimentar e a preservação dos rendimentos dos 
agricultores.

Alteração 647
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte II – título I – capítulo I - título

Texto da Comissão Alteração

Intervenção pública e ajuda à 
armazenagem privada

Intervenção pública, ajuda à armazenagem 
privada e gestão privada da oferta

Or. es

Justificação

Esta alteração é coerente com outras alterações sobre a autorregulação dos mercados.

Alteração 648
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação Âmbito de aplicação e princípios

Or. fr

Alteração 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Concessão de ajuda à armazenagem de 
produtos por operadores privados.

b) Concessão de ajuda à armazenagem de 
produtos por operadores públicos e
privados.

Or. pt

Alteração 650
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Requisitos de mistura variáveis para 
biocombustíveis, quando os 
Estados-Membros puderem aumentar 
esses requisitos em caso de ocorrerem 
distorções devido a excedentes de cereais 
no mercado;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder utilizar os requisitos em matéria de mistura para os 
biocombustíveis como um instrumento de intervenção no mercado, estabelecendo requisitos 
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de mistura para os biocombustíveis no que respeita aos cereais. Este facto permitirá aos 
Estados-Membros aumentar os requisitos de mistura para cereais no caso de haver um 
excedente de cereais no mercado.

Alteração 651
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As intervenções no mercado 
regulamentadas neste capítulo só devem 
ser aplicadas em conjugação com o artigo 
154.º do presente regulamento.

Or. de

Alteração 652
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A intervenção pública é aplicável, sob 
reserva das condições definidas na presente 
secção e de exigências e condições a 
determinar pela Comissão, por meio de 
atos delegados e/ou de execução, nos 
termos dos artigos 18.º e 19.º, aos seguintes 
produtos:

A intervenção pública é aplicável, sob 
reserva das condições definidas na presente 
secção e de quaisquer exigências e 
condições suplementares que possam ser 
determinadas pela Comissão, por meio de 
atos delegados e/ou de execução, nos 
termos dos artigos 18.º e 19.º, aos seguintes 
produtos:

Or. it

Alteração 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole, trigo duro, cevada, milho e 
sorgo;

Or. es

Justificação

Apesar de ser bastante improvável que se realizem operações de intervenção para o trigo 
duro e o sorgo, não é adequado privar estes setores da rede de segurança que pressupõe a 
intervenção. Além disso, esta previsão não pressupõe nenhuma despesa a mais.

Alteração 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole, trigo duro, cevada, milho e 
sorgo;

Or. es

Justificação

Não é adequado privar estes produtos da rede segurança.

Alteração 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole e duro, cevada e milho;

Or. it

Alteração 656
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole, trigo duro, cevada e milho;

Or. it

Alteração 657
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole, trigo duro, cevada e milho;

Or. it

Alteração 658
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole, trigo duro, cevada e milho;

Or. it
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Alteração 659
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Frutas e produtos hortícolas;

Or. es

Alteração 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Carne fresca ou refrigerada do setor da 
carne de bovino dos códigos NC 
0201 10 00 e 0201 20 20 a 0201 20 50;

Suprimido

Or. en

Alteração 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Carne fresca ou refrigerada do setor 
da carne de ovino, de suíno e de caprino;

Or. en
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Alteração 662
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Carne fresca ou refrigerada do setor 
da carne de ovino e de caprino; 

Or. en

Alteração 663
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Carne fresca ou refrigerada de ovino 
e de caprino;

Or. en

Alteração 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Carne de suíno;

Or. fr

Alteração 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10-A
c-A) Carne de suíno;

Or. pl

Justificação

A produção da carne de suíno é cíclica e sazonal. Por isso, o mercado está sujeito a 
flutuações e muitas vezes observam-se crises. Por exemplo, a última crise deste mercado teve
lugar no final de 2010, início de 2011. Nessa altura o preço da carne de suíno diminuiu 
rapidamente e a situação dos produtores agravou-se ainda mais devido aos preços elevados 
dos cereais. O instrumento de intervenção pública deve servir como rede de segurança para 
reagir a situações de crise e deve ser utilizado de forma eficiente.

Alteração 666
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Carne de coelho, tanto fresca como 
refrigerada;

Or. es

Alteração 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Manteiga produzida direta e 
exclusivamente a partir de nata
pasteurizada obtida direta e 
exclusivamente de leite de vaca numa 

Suprimido
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empresa aprovada da União, com teor 
mínimo de matéria gorda butírica 
de 82 %, em peso, e teor máximo de água 
de 16 %, em peso;

Or. en

Alteração 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Leite em pó desnatado de primeira 
qualidade fabricado por atomização a 
partir de leite de vaca numa empresa 
aprovada da União, com teor mínimo de 
proteínas de 34,0 %, em peso, no resíduo 
seco isento de matéria gorda.

Suprimido

Or. en

Alteração 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10-A
Reservas estratégicas

Com o objetivo de prevenir grandes 
desequilíbrios de mercado e garantir a 
continuidade dos setores de criação de 
gado, serão criadas reservas estratégicas 
de matérias-primas para a alimentação do 
gado.
A Comissão, mediante atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º, adota as 
medidas necessárias para garantir a 
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aplicação deste regime.

Or. es

Justificação

A atual situação de instabilidade dos mercados põe em grave risco a viabilidade do setor de 
criação de gado europeu, com graves repercussões na segurança alimentar da União. Assim, 
considera-se necessário um mecanismo de criação de reservas estratégicas das 
matérias-primas necessárias para a alimentação do gado.

Alteração 670
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os períodos de intervenção pública são os 
seguintes:

Devem estar disponíveis ao longo de todo 
o ano períodos de intervenção pública para 
os produtos elencados no artigo 10.º.

Or. en

Justificação

Pode ocorrer uma crise em qualquer altura do ano, pelo que deve ser possível efetuar uma 
intervenção pública em qualquer altura do ano.

Alteração 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada e o milho, de 
1 de novembro a 31 de maio;

a) Para o trigo mole, o trigo duro, a cevada 
e o milho e o sorgo, de 1 de novembro a 31 
de maio;

Or. es
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Alteração 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada e o milho, de 
1 de novembro a 31 de maio;

a) Para o trigo mole, o trigo duro, a cevada 
e o milho e o sorgo, de 1 de novembro a 31 
de maio;

Or. es

Justificação

Não é adequado privar estes produtos da rede segurança.

Alteração 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

c) Para a carne de bovino, durante a 
campanha de comercialização;

c) Para a carne de bovino e de suíno, de 1 
de janeiro a 31 de dezembro;

Or. pl

Justificação

A presente alteração é uma consequência da alteração ao artigo 10.º.

Alteração 674
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 31 de agosto.

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, ao longo de todo o ano.

Or. en

Alteração 675
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 31 de agosto.

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, ao longo de todo o ano.

Or. en

Alteração 676
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 31 de agosto.

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, ao longo de todo o ano.

Or. en

Alteração 677
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 31 de agosto.

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 1 de janeiro.

Or. en

Alteração 678
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 31 de agosto.

d) Para a manteiga e o leite em pó 
desnatado, de 1 de março a 31 de 
dezembro.

Or. de

Alteração 679
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos períodos referidos no artigo 11.º, a 
intervenção pública:

1. No período referido no artigo 11.º, a 
intervenção pública:

Or. en

Justificação

A presente alteração é uma consequência lógica da modificação proposta para o artigo 11.º 
(o mesmo período de intervenção para todos os setores elegíveis para intervenção pública).

Alteração 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

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

Texto da Comissão Alteração

b) Pode ser aberta pela Comissão, por 
meio de atos de execução, para a cevada, o 
milho e o arroz com casca (arroz paddy) 
[incluindo variedades ou tipos específicos 
de arroz com casca (arroz paddy)], se a 
situação do mercado o exigir. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2;

b) Será aberta pela Comissão, por meio de 
atos de execução, para a cevada, o milho, o 
trigo duro, o sorgo e o arroz com casca 
(arroz paddy) [incluindo variedades ou 
tipos específicos de arroz com casca (arroz 
paddy)], se a situação do mercado o exigir. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2;

Or. es

Alteração 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Texto da Comissão Alteração

b) Pode ser aberta pela Comissão, por meio 
de atos de execução, para a cevada, o 
milho e o arroz com casca (arroz paddy) 
[incluindo variedades ou tipos específicos 
de arroz com casca (arroz paddy)], se a 
situação do mercado o exigir. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2;

b) Pode ser aberta pela Comissão, por meio 
de atos de execução, para a cevada, o 
milho e o arroz com casca (arroz paddy) 
[incluindo variedades ou tipos específicos 
de arroz com casca (arroz paddy)], apenas
se houver necessidade devido a situações 
adversas do mercado. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2;

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que deve ocorrer uma intervenção apenas em situações adversas 
do mercado.
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Alteração 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Texto da Comissão Alteração

b) Pode ser aberta pela Comissão, por meio 
de atos de execução, para a cevada, o 
milho e o arroz com casca (arroz paddy) 
[incluindo variedades ou tipos específicos 
de arroz com casca (arroz paddy)], se a 
situação do mercado o exigir. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2;

b) Pode ser aberta pela Comissão, por meio 
de atos de execução, para a cevada, o 
milho, o trigo duro, o sorgo e o arroz com 
casca (arroz paddy) [incluindo variedades 
ou tipos específicos de arroz com casca 
(arroz paddy)], se a situação do mercado o 
exigir. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2;

Or. es

Alteração 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período 
representativo adotado nos termos do 
artigo 19.º, alínea a), num Estado-Membro 
ou numa região de um Estado-Membro, 
registado segundo a grelha da União para 
classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, for inferior a
1 560 EUR/tonelada.

c) É aberta para o setor da carne de bovino 
pela Comissão, por meio de outros atos de 
execução, antes de o preço médio de 
mercado adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha da União para 
classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, atingir 1 560 
EUR/tonelada. No prazo de seis meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão revê o preço de 
intervenção no setor da carne de bovino, 
tendo em conta a evolução dos custos de 
produção durante um período 
representativo.

Or. en
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Alteração 684
Rareş-Lucian Niculescu

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

Texto da Comissão Alteração

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período 
representativo adotado nos termos do 
artigo 19.º, alínea a), num Estado-Membro 
ou numa região de um Estado-Membro, 
registado segundo a grelha da União para 
classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, for inferior a
1 560 EUR/tonelada.

c) É aberta para o setor da carne de bovino 
pela Comissão, por meio de outros atos de 
execução, antes de o preço médio de 
mercado adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha da União para 
classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, atingir 1 560 
EUR/tonelada. No prazo de seis meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão revê o preço de 
intervenção no setor da carne de bovino, 
tendo em conta a evolução dos custos de 
produção durante um período 
representativo.

Or. en

Alteração 685
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, alínea 
a), num Estado-Membro ou numa região de 
um Estado-Membro, registado segundo a 
grelha da União para classificação das 

c) Deve ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, alínea 
a), num Estado-Membro ou numa região de 
um Estado-Membro, registado segundo a 
grelha da União para classificação das 
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carcaças adotada nos termos do artigo 18.º, 
n.º 8, for inferior a 1 560 EUR/tonelada.

carcaças adotada nos termos do artigo 18.º, 
n.º 8, for inferior a 1 560 EUR/tonelada.

Or. fr

Alteração 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Texto da Comissão Alteração

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha da União para 
classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, for inferior a 
1 560 EUR/tonelada.

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha da União para 
classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, for inferior a 
70 % do preço de referência previsto no 
artigo 7.º, n.º 1, alínea d).

Or. en

Alteração 687
James Nicholson, Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha da União para 

c) Pode ser aberta para o setor da carne de 
bovino pela Comissão, por meio de outros 
atos de execução, se o preço médio de 
mercado durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), num Estado-Membro ou numa 
região de um Estado-Membro, registado 
segundo a grelha da União para 
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classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, for inferior a 
1 560 EUR/tonelada.

classificação das carcaças adotada nos 
termos do artigo 18.º, n.º 8, for inferior a 
1 560 EUR/tonelada. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 688
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Pode ser aberta pela Comissão, por 
meio de atos de execução, para o setor da 
carne de ovino e de caprino, se a situação 
do mercado assim o exigir.

Or. en

Alteração 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Pode ser aberta pela Comissão, por 
meio de atos de execução, para o setor da 
carne de ovino e de caprino, se a situação 
do mercado assim o exigir.

Or. en

Alteração 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A Comissão pode, por meio de atos 
de execução, decidir aplicar a intervenção 
pública no setor da carne de suíno se o 
preço médio de mercado das carcaças de 
suíno na União, estabelecido a partir dos 
preços registados em cada 
Estado-Membro nos mercados 
representativos da União e ponderado por 
coeficientes que exprimam a dimensão 
relativa do efetivo suíno de cada 
Estado-Membro, for inferior a 103 % do 
preço de referência e tendo em conta a 
relação entre o preço de mercado e os 
custos de produção.

Or. pl

Justificação

A presente alteração é uma consequência da alteração ao artigo 10.º, tendo em conta quer as 
condições para a ajuda à armazenagem privada previstas no Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 quer os custos de produção. A crise de 2010/2011 demonstrou que a 
inviabilidade económica da produção de carne de suíno pode resultar não só das descidas do 
preço dos suínos vivos, mas também do aumento considerável do preço dos cereais e dos 
alimentos para animais.

Alteração 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, suspender a intervenção pública 
para o setor da carne de bovino, sempre 
que, durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), as condições previstas no n.º 1, 

2. A Comissão suspende, por meio de atos 
de execução, a intervenção pública para o 
setor da carne de bovino, sempre que, 
durante um período representativo adotado 
nos termos do artigo 19.º, alínea a), as 
condições previstas no n.º 1, alínea c), 
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alínea c), deixem de ser preenchidas. deixem de ser preenchidas.

Or. en

Alteração 692
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, suspender a intervenção pública 
para o setor da carne de bovino, sempre 
que, durante um período representativo 
adotado nos termos do artigo 19.º, 
alínea a), as condições previstas no n.º 1, 
alínea c), deixem de ser preenchidas.

2. A Comissão suspende, por meio de atos 
de execução, a intervenção pública para o 
setor da carne de bovino, sempre que, 
durante um período representativo adotado 
nos termos do artigo 19.º, alínea a), as 
condições previstas no n.º 1, alínea c), 
deixem de ser preenchidas.

Or. en

Alteração 693
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do presente artigo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
adotam, em conformidade com o 
artigo 43.º, n.º 2, do Tratado, uma lista 
exaustiva de critérios que têm de ser 
cumpridos a fim de se considerar que uma 
situação de mercado requer intervenção 
pública.

Or. en

Justificação

A alteração assegura que o desencadeamento de intervenção pública se torna mais objetivo e 
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mais previsível para os agricultores. Contudo, não estabelece um automatismo.

Alteração 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Compra a preço fixado ou por concurso Concurso

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Compra a preço fixado ou por concurso Compra por concurso

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso, a fim de assegurar a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado.

Alteração 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a intervenção pública seja 
aberta nos termos do artigo 12.º, n.º 1, 
alínea a), as compras são efetuadas a 
preço fixado dentro dos seguintes limites, 
para cada período referido no artigo 11.º:

Suprimido

a) Relativamente ao trigo mole, 3 milhões 
de toneladas;
b) Relativamente à manteiga, 30 000 
toneladas;
c) Relativamente ao leite em pó 
desnatado, 109 000 toneladas.

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a intervenção pública seja 
aberta nos termos do artigo 12.º, n.º 1, 
alínea a), as compras são efetuadas a 
preço fixado dentro dos seguintes limites, 
para cada período referido no artigo 11.º:

Suprimido

a) Relativamente ao trigo mole, 3 milhões 
de toneladas;
b) Relativamente à manteiga, 30 000 
toneladas;
c) Relativamente ao leite em pó 
desnatado, 109 000 toneladas.
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Or. en

Alteração 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente ao trigo mole, 3 milhões 
de toneladas;

a) Relativamente ao trigo mole, 2,5
milhões de toneladas;

Or. en

Justificação

Reduz a quantidade de trigo que pode ser comprado pela Comissão por meio de existências 
de intervenção.

Alteração 699
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à manteiga, 
30 000 toneladas;

b) Relativamente à manteiga, 
250 000 toneladas;

Or. de

Alteração 700
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à manteiga, 30 000 b) Relativamente à manteiga, 70 000
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toneladas; toneladas;

Or. en

Alteração 701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à manteiga, 30 000
toneladas;

b) Relativamente à manteiga, 70 000 
toneladas;

Or. pt

Alteração 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Relativamente ao leite em pó desnatado, 
109 000 toneladas.

c) Relativamente ao leite em pó desnatado, 
100 000 toneladas.

Or. en

Alteração 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando a intervenção pública for aberta 
nos termos do artigo 12.º, n.º 1, as compras 
são efetuadas por concurso para determinar 
o preço máximo de compra:

Quando a intervenção pública for aberta 
nos termos do artigo 12.º, n.º 1, as compras 
são efetuadas por concurso para determinar 
o preço máximo de compra.
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Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente ao trigo mole, à 
manteiga e ao leite em pó desnatado para 
além dos limites referidos no n.º 1;

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente ao trigo mole, à 
manteiga e ao leite em pó desnatado para 
além dos limites referidos no n.º 1;

Suprimido

Or. en
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Alteração 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à cevada, ao milho, ao 
arroz com casca (arroz paddy) e à carne 
de bovino.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à cevada, ao milho, ao 
arroz com casca (arroz paddy) e à carne 
de bovino.

Suprimido

Or. en

Justificação

As compras devem ser efetuadas através de concurso, a fim de assegurar a melhor relação 
qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado.

Alteração 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à cevada, ao milho, ao 
arroz com casca (arroz paddy) e à carne de 
bovino.

b) Relativamente ao trigo duro, à cevada, 
ao milho, ao sorgo, ao arroz com casca 
(arroz paddy) e à carne de bovino.

Or. es

Alteração 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à cevada, ao milho, ao 
arroz com casca (arroz paddy) e à carne de 
bovino.

b) Relativamente ao trigo duro, à cevada,
ao milho, ao sorgo, ao arroz com casca 
(arroz paddy) e à carne de bovino.

Or. es

Alteração 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias especiais e devidamente 
justificadas, a Comissão pode, por meio de 
atos de execução, restringir procedimentos 
de concurso em relação a um Estado-
Membro ou região de um Estado-Membro 
ou, sob reserva do disposto no artigo 14.º, 
n.º 2, determinar os preços de compra 
para intervenção pública por 
Estado-Membro ou região de um 
Estado-Membro, com base nos preços 
médios de mercado registados. Esses atos 
de execução são adotados em 

Em circunstâncias especiais e devidamente 
justificadas, a Comissão pode, por meio de 
atos de execução, restringir procedimentos 
de concurso em relação a um Estado-
Membro ou região de um Estado-Membro. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.
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conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias especiais e devidamente 
justificadas, a Comissão pode, por meio de 
atos de execução, restringir procedimentos 
de concurso em relação a um Estado-
Membro ou região de um Estado-Membro 
ou, sob reserva do disposto no artigo 14.º, 
n.º 2, determinar os preços de compra 
para intervenção pública por 
Estado-Membro ou região de um 
Estado-Membro, com base nos preços 
médios de mercado registados. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Em circunstâncias especiais e devidamente 
justificadas, a Comissão pode, por meio de 
atos de execução, restringir procedimentos 
de concurso em relação a um Estado-
Membro ou região de um Estado-Membro. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Por preço de intervenção pública 
entende-se:

1. Por preço de intervenção pública 
entende-se o preço máximo a que podem 
ser comprados, através de concurso, 
produtos elegíveis para intervenção 
pública.

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O preço a que os produtos são 
comprados no quadro da intervenção 
pública quando a compra é efetuada a 
preço fixado; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O preço a que os produtos são 
comprados no quadro da intervenção 
pública quando a compra é efetuada a 
preço fixado; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegura a melhor relação 
qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado.

Alteração 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O preço máximo a que os produtos 
elegíveis para intervenção pública podem 
ser comprados quando a compra é 
efetuada por concurso.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) O preço máximo a que os produtos 
elegíveis para intervenção pública podem 
ser comprados quando a compra é 
efetuada por concurso.

b) O preço máximo a que os produtos 
elegíveis para intervenção pública podem 
ser comprados por concurso.

Or. en

Alteração 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o 
arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, é igual ao preço de 
referência respetivo fixado no artigo 7.º, 
no caso da compra a preço fixado, e não 
excede o preço de referência respetivo, no 
caso da compra por concurso;

a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o 
arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, não excede o preço de 
referência respetivo;

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o 



AM\907930PT.doc 159/169 PE492.801v01-00

PT

arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, é igual ao preço de 
referência respetivo fixado no artigo 7.º, 
no caso da compra a preço fixado, e não 
excede o preço de referência respetivo, no 
caso da compra por concurso;

arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, não excede o preço de 
referência respetivo

Or. en

Alteração 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o 
arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, é igual ao preço de 
referência respetivo fixado no artigo 7.º, no 
caso da compra a preço fixado, e não 
excede o preço de referência respetivo, no 
caso da compra por concurso;

a) Para o trigo mole, o trigo duro, a 
cevada, o milho, o sorgo, o arroz com 
casca (arroz paddy) e o leite em pó 
desnatado, é igual ao preço de referência 
respetivo fixado no artigo 7.º, no caso da 
compra a preço fixado, e não excede o 
preço de referência respetivo, no caso da 
compra por concurso;

Or. es

Alteração 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o 
arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, é igual ao preço de 
referência respetivo fixado no artigo 7.º, no 
caso da compra a preço fixado, e não 
excede o preço de referência respetivo, no 
caso da compra por concurso;

a) Para o trigo mole, o trigo duro, a 
cevada, o milho, o sorgo, o arroz com 
casca (arroz paddy) e o leite em pó 
desnatado, é igual ao preço de referência 
respetivo fixado no artigo 7.º, no caso da 
compra a preço fixado, e não excede o 
preço de referência respetivo, no caso da 
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compra por concurso;

Or. es

Alteração 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada, o milho, o 
arroz com casca (arroz paddy) e o leite em 
pó desnatado, é igual ao preço de 
referência respetivo fixado no artigo 7.º, no 
caso da compra a preço fixado, e não 
excede o preço de referência respetivo, no 
caso da compra por concurso;

a) Para o trigo mole e duro, a cevada, o 
milho, o arroz com casca (arroz paddy), o 
sorgo e o leite em pó desnatado, é igual ao 
preço de referência respetivo fixado no 
artigo 7.º, no caso da compra a preço 
fixado, e não excede o preço de referência 
respetivo, no caso da compra por concurso;

Or. it

Alteração 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para a manteiga, é igual a 90 % do 
preço de referência fixado no artigo 7.º, 
no caso da compra a preço fixado, e não 
excede 90 % do preço de referência, no 
caso da compra por concurso;

b) Para a manteiga, não excede 90 % do 
preço de referência;

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser efetuadas através de concurso. Isto assegurará a melhor 
relação qualidade/preço e uma maior orientação para o mercado. Atingirá igualmente um 
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objetivo de simplificação, na medida em que garante que o mesmo processo se aplica a todas 
as intervenções.

Alteração 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para a manteiga, é igual a 90 % do 
preço de referência fixado no artigo 7.º, 
no caso da compra a preço fixado, e não 
excede 90 % do preço de referência, no 
caso da compra por concurso;

b) Para a manteiga, não excede 90 % do 
preço de referência;

Or. en

Alteração 724
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para a carne de bovino, não excede o
preço referido no artigo 12.º, n.º 1, alínea 
c).

c) Para a carne de bovino, não excede 90 % 
do preço de referência fixado no artigo 
7.º, n.º 1, alínea d).

Or. pt

Alteração 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
da cevada, do milho e do arroz com casca 
(arroz paddy). Além disso, atendendo à 
necessidade de assegurar a orientação da 
produção para certas variedades de arroz 
com casca (arroz paddy), a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
fixar bonificações e reduções do preço de 
intervenção pública.

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
da cevada, do milho e do arroz com casca 
(arroz paddy). Além disso, no sentido de:

a) Assegurar a orientação da produção 
para certas variedades de arroz com casca 
(arroz paddy), a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de fixar 
bonificações e reduções do preço de 
intervenção pública;

b) Incentivar os produtores e os 
compradores de cereais a participarem em 
contratos de cultura de longo prazo, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º a fim de fixar bonificações do preço 
de intervenção pública.

Or. pl

Justificação

A alteração visa introduzir «instrumentos suaves» que incentivem produtores agrícolas, 
transformadores e comerciantes a participarem em contratos de cultura relativos aos cereais 
de, pelo menos, um ano. Esse objetivo pode ser atingido se for definido um suplemento ao 
preço de intervenção pública em relação às mercadorias abrangidas pelos contratos de 
cultura. A Política Agrícola Comum deve, em primeiro lugar, impedir desequilíbrios nos 
mercados, o que limitará o âmbito das intervenções necessárias.

Alteração 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
da cevada, do milho e do arroz com casca 
(arroz paddy). Além disso, atendendo à 
necessidade de assegurar a orientação da 
produção para certas variedades de arroz 
com casca (arroz paddy), a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
fixar bonificações e reduções do preço de 
intervenção pública.

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
do trigo duro, da cevada, do milho, do 
sorgo e do arroz com casca (arroz paddy). 
Além disso, atendendo à necessidade de 
assegurar a orientação da produção para 
certas variedades de arroz com casca (arroz 
paddy), a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de fixar bonificações e 
reduções do preço de intervenção pública.

Or. es

Alteração 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
da cevada, do milho e do arroz com casca 
(arroz paddy). Além disso, atendendo à 
necessidade de assegurar a orientação da 
produção para certas variedades de arroz 
com casca (arroz paddy), a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
fixar bonificações e reduções do preço de 
intervenção pública.

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
do trigo duro, da cevada, do milho, do 
sorgo e do arroz com casca (arroz paddy). 
Além disso, atendendo à necessidade de 
assegurar a orientação da produção para 
certas variedades de arroz com casca (arroz 
paddy), a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de fixar bonificações e 
reduções do preço de intervenção pública.

Or. es



PE492.801v01-00 164/169 AM\907930PT.doc

PT

Alteração 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole, 
da cevada, do milho e do arroz com casca 
(arroz paddy). Além disso, atendendo à 
necessidade de assegurar a orientação da 
produção para certas variedades de arroz 
com casca (arroz paddy), a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
fixar bonificações e reduções do preço de 
intervenção pública.

3. Os preços de intervenção pública 
referidos nos n.ºs 1 e 2 não prejudicam 
bonificações ou reduções de preço por 
razões de qualidade no caso do trigo mole 
e duro, da cevada, do milho, do sorgo e do 
arroz com casca (arroz paddy). Além disso, 
atendendo à necessidade de assegurar a 
orientação da produção para certas 
variedades de arroz com casca (arroz 
paddy), a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de fixar bonificações e 
reduções do preço de intervenção pública.

Or. it

Alteração 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Evitar qualquer perturbação do 
mercado;

a) Reforçar os instrumentos públicos de 
regulação do mercado

Or. pt

Alteração 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
[…], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 731
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º […], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Pretendemos eliminar a disposição que prevê que as existências de intervenção sejam 
concedidas aos mais necessitados Isto não acontece devido a uma falta de responsabilidade 
social, mas apenas para garantir que a PAC tem que ver com agricultura e não com política 
social.
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Alteração 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º […], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º […], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º […]. Nesse caso, o valor contabilístico 
desses produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
[…], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Os produtos podem ser escoados, de forma 
prioritária, por meio da sua 
disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
[…], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

Independentemente da base jurídica deste programa, a saída dos produtos da intervenção 
pública deve começar por ser disponibilizada a pessoas mais necessitadas.

Alteração 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os produtos podem ser escoados por meio 
da sua disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
[…], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
intervenção pública fixado pertinente 

Os produtos podem ser escoados, de forma 
prioritária, por meio da sua 
disponibilização para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas da União 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
[…], se assim for previsto pelo regime. 
Nesse caso, o valor contabilístico desses 
produtos corresponde ao preço de 
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referido no artigo 14.º, n.º 2. intervenção pública fixado pertinente 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

Afigura-se necessário manter esta referência no Regulamento «OCM única» e indicar que 
esta utilização é prioritária para os produtos de intervenção pública, já que se revelou ser 
uma saída muito eficaz nos seus 25 anos de história e tem sido de grande importância para 
evitar possíveis perturbações no mercado derivadas da divulgação massiva do produto de 
intervenção.

Alteração 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-A
Ajuda obrigatória

1. É concedida uma ajuda para a 
armazenagem privada de manteiga 
produzida a partir de nata obtida direta e 
exclusivamente de leite de vaca.
2. As condições e os requisitos 
correspondentes a esta subsecção, bem 
como o montante da ajuda obrigatória 
para a armazenagem privada de 
manteiga, serão adotados pela Comissão 
mediante atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º e mediante atos de 
execução de acordo com o procedimento 
de exame estabelecido no n.º 2 do artigo 
162.º.

Or. es

Justificação

É necessário facilitar uma finalização suave das quotas, mantendo, para tal, esta ajuda 
obrigatória durante um período de, pelo menos, dois anos. Nessa altura, a Comissão 
avaliará, tendo em conta a situação do mercado, se esta ajuda deve ou não tornar-se 
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facultativa.

Alteração 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-A
Ajuda obrigatória

1. É concedida uma ajuda para a 
armazenagem privada de manteiga 
produzida a partir de nata obtida direta e 
exclusivamente de leite de vaca.
2. As condições e os requisitos 
correspondentes a esta subsecção serão 
adotados pela Comissão mediante atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º e mediante atos de execução de 
acordo com o procedimento de exame 
estabelecido no n.º 2 do artigo 162.º.

3. As medidas relativas à fixação da ajuda 
da União para a armazenagem privada de 
manteiga são tomadas pelo Conselho em 
conformidade com o artigo 43.º, n.º 3, do 
Tratado.

Or. es

Justificação

Consideramos necessário que haja prudência e que se facilite uma finalização suave do 
regime de quotas, mantendo, para tal, esta ajuda obrigatória durante um período de, pelo 
menos, dois anos. Nessa altura, a Comissão avaliará, tendo em conta a situação do mercado, 
se esta ajuda deve ou não tornar-se facultativa.


