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Alteração 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Parte II – Título II – Capítulo III – Secção 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 3-A
SISTEMAS DE CONTRATUALIZAÇÃO

Artigo 113.º-A
Relações contratuais

1. Sem prejuízo dos artigos 104.º-A e 
105.º-A relativos ao setor do leite e dos 
produtos lácteos e do artigo 101º relativo 
ao setor do açúcar, se um Estado-Membro 
decidir que, no seu território, qualquer 
entrega de produtos agrícolas 
correspondentes a um setor que conste do 
artigo 1.º, n.º 2, do presente regulamento, 
de um produtor a um transformador ou a 
um distribuidor deve ser objeto de um 
contrato escrito entre as partes, ou decidir 
que os primeiros compradores devem 
apresentar uma proposta por escrito para 
um contrato de entrega de produtos 
agrícolas por parte dos produtores, esse 
contrato ou essa oferta deverá reunir as 
condições estabelecidas no n.º 2.
Caso o Estado-Membro decida que as 
entregas dos produtos em causa de um 
produtor a um comprador devam ser 
objeto de um contrato escrito entre as 
partes, o Estado-Membro decide 
igualmente que fases de entrega são 
abrangidas por um contrato desse tipo se 
a entrega dos produtos em causa for 
efetuada através de vários intermediários.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos, nos setores em causa, 
sejam cumpridos e devem estabelecer um 
mecanismo de mediação para resolver os 
casos em que não exista acordo para a 
celebração dos contratos, garantindo 
desta forma a equidade nas referidas 
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relações contratuais.
2. O contrato e a proposta de contrato 
deve:
a) ser celebrado antes da entrega;
b) ser formalizado por escrito; e
c) incluir, em particular, os seguintes 
elementos:
i) o preço a pagar pela entrega, o qual 
deve:
– ser fixo e ser indicado no contrato; ou
– ser calculado por via da combinação de 
vários fatores indicados no contrato, que 
devem incluir indicadores de mercado que 
reflitam as alterações das condições de 
mercado, o volume entregue e a qualidade 
ou composição dos produtos agrícolas 
entregues;
ii) a quantidade e a qualidade dos 
produtos em causa que podem ou devem 
ser entregues, assim como o calendário 
dessas entregas;
iii) a duração do contrato, o qual pode ter 
quer uma duração determinada quer 
indeterminada e incluir cláusulas de 
rescisão;
iv) informações pormenorizadas relativas 
aos prazos e processos de pagamento;
v) modalidades de recolha ou de entrega 
dos produtos agrícolas; e
vi) as regras aplicáveis em caso de força 
maior.
3. Sem prejuízo do n.º 1, não é exigível um 
contrato e/ou proposta de contrato, caso 
os produtos em causa sejam entregues por 
um produtor a um comprador que seja 
uma cooperativa e da qual o produtor seja 
membro, desde que os estatutos dessa 
cooperativa ou as regras e decisões 
previstas por esses estatutos ou daí 
derivadas contenham disposições que 
produzam efeitos semelhantes aos das 
disposições do n.º 2, alíneas a), b) e c).
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4. Todos os elementos dos contratos de 
entrega de produtos agrícolas celebrados 
por agricultores, recoletores, 
transformadores ou distribuidores, 
incluindo os referidos no n.º 2, alínea c), 
devem ser negociados livremente entre as 
partes.
Não obstante o primeiro parágrafo:
i) caso decida que a celebração de 
contratos escritos para a entrega de 
produtos agrícolas é obrigatória nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, um 
Estado-Membro pode estabelecer uma 
duração mínima aplicável apenas aos 
contratos escritos entre os produtores e os 
primeiros compradores dos produtos 
agrícolas. Esta duração mínima deve ser 
de, pelo menos, seis meses e não deve 
prejudicar o bom funcionamento do 
mercado interno; ou
ii) se um Estado-Membro decidir que o 
primeiro comprador de produtos agrícolas 
deve apresentar por escrito uma proposta 
de contrato ao produtor nos termos do 
n.º 1, pode prever que a proposta deverá 
incluir uma duração mínima do contrato 
nos termos estabelecidos pela legislação 
nacional aplicável nesta matéria. Esta 
duração mínima deve ser de, pelo menos, 
seis meses e não deve prejudicar o bom 
funcionamento do mercado interno.
O segundo parágrafo não prejudica o 
direito do produtor de recusar essa 
duração mínima, se o fizer por escrito. 
Nesse caso, as partes são livres de 
negociar todos os elementos do contrato, 
incluindo os elementos referidos no n.º 2, 
alínea c).
5. Os Estados-Membros que fizerem uso 
das faculdades referidas no presente 
artigo notificam a Comissão da forma 
como as tiverem aplicado.
6. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação uniforme do n.º 2, 
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alíneas a) e b), e do n.º 3 do presente 
artigo e as medidas relativas às 
notificações a serem feitas pelos 
Estados-Membros nos termos do presente 
artigo.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

A alteração apenas acrescenta um novo parágrafo ao artigo 113.º-A, n.º1, do relator (AM 
333 relatório Dantin).A adoção do Regulamento (UE) n.º 261/2012 relativo às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos lácteos foi amplamente saudada como um avanço 
em matéria de relações no seio da cadeia de abastecimento alimentar. É conveniente permitir 
que todos os setores beneficiem de um regime opcional de contratualização.

Alteração 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 113-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º-A
Relações contratuais

1. Se um Estado-Membro decidir que uma 
entrega de produto efetuada por um 
agricultor ou um produtor pecuário a um 
transformador deve ser objeto de um 
contrato escrito entre as partes, esse 
contrato deve reunir as condições 
estabelecidas no n.º 2. No caso descrito no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro em 
causa deve decidir igualmente que, se a 
entrega do produto for efetuada através 
de um ou mais recoletores, cada fase da 
entrega seja objeto do referido contrato 
entre as partes. Para este efeito, 
entende-se por «recoletor» uma empresa 
que transporte produtos de um agricultor 
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ou de um produtor pecuário ou de outro 
recoletor para um transformador ou para 
outro recoletor, sendo a propriedade do 
produto transferida em cada caso.
2. O contrato deve:
a) ser celebrado antes da entrega;
b) ser celebrado por escrito;
c) incluir, em particular, os seguintes 
elementos:
i) o preço a pagar pela entrega, o qual 
deve:
– ser fixo e ser indicado no contrato; e/ou
– variar apenas em função de fatores 
indicados no contrato, designadamente a 
evolução da situação do mercado, com 
base em indicadores de mercado, o 
volume entregue e a qualidade ou 
composição do produto entregue;
ii) o volume que pode e/ou deve ser 
entregue e o calendário das entregas;
iii) a duração do contrato, o qual pode ter 
duração indeterminada e incluir 
cláusulas de rescisão.
3. Não obstante o disposto no n.º 1, o 
contrato não é exigível quando o 
agricultor ou produtor pecuário entregue 
o produto a um transformador sob forma 
de cooperativa da qual seja membro e 
cujos estatutos contenham disposições de 
efeitos semelhantes aos do n.º 2, alíneas 
a), b) e c).
4. Todos os elementos dos contratos de 
entrega do produto celebrados por 
agricultores ou produtores pecuários, 
recoletores ou transformadores, incluindo 
os referidos no n.º 2, alínea c), são 
negociados livremente entre as partes.
5. A fim de garantir uma aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
adotar as medidas necessárias. Os 
referidos atos de execução são adotados
pelo procedimento de exame a que se 
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refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 113-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º-B
Negociações contratuais
1. Uma organização de produtores 
pertencente a um dos setores 
mencionados no artigo 1.º, n.º 2, do 
presente regulamento, reconhecida ao 
abrigo do artigo 106.º, pode negociar em 
nome dos seus membros produtores, 
relativamente a uma parte ou à totalidade 
da sua produção conjunta, os contratos de 
entrega de produtos agrícolas de um 
produtor a um transformador, a um 
intermediário ou a um distribuidor.
2. As negociações pela organização de 
produtores podem realizar-se:
a) com ou sem transferência da 
propriedade dos produtos em causa, pelos 
produtores, para a organização de 
produtores;
b) caso o preço negociado seja ou não o 
mesmo para a produção conjunta de 
alguns ou da totalidade dos produtores 
membros;
c) contanto que os agricultores em causa 
não sejam membros de qualquer outra 
organização de produtores que negoceie 
igualmente tais contratos em seu nome; 
contudo, os Estados-Membros podem 
estabelecer derrogações a esta condição 
em casos devidamente justificados em que 
os produtores explorem duas unidades de 
produção distintas situadas em zonas 
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geográficas diferentes;
d) desde que os produtos em causa não 
estejam sujeitos a uma obrigação de 
entrega resultante da pertença de um 
agricultor a uma cooperativa, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas pelos estatutos da 
cooperativa ou pelas regras e decisões 
neles previstas ou deles derivadas; e
e) desde que a organização de produtores 
comunique às autoridades competentes do 
Estado-Membro ou dos Estados-Membros 
em que desenvolve as suas atividades o 
volume de produtos agrícolas objeto 
dessas negociações.
3. Para os efeitos do presente artigo, as 
referências às organizações de produtores 
abrangem também as associações de 
organizações de produtores.
4. Os Estados-Membros onde decorrem as 
negociações nos termos do presente artigo 
devem notificar à Comissão a aplicação 
do n.º 2, alínea e).
5. Os limiares que definem os volumes de 
produção que possam ser objeto de 
negociações coletivas figuram em anexo 
ao presente regulamento.

Or. fr

Alteração 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 113-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º-B
Negociações contratuais

1. Os contratos para a entrega do produto 
por um agricultor ou produtor pecuário a 
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um transformador ou a um recoletor, na 
aceção do artigo 100.º-A, n.º 1, segundo 
parágrafo, podem ser negociados por uma 
organização de produtores reconhecida 
ao abrigo do artigo 106.º, em nome dos 
agricultores ou produtores pecuários que 
dela sejam membros, relativamente a 
parte ou à totalidade da sua produção 
conjunta.
2. A negociação pela organização de 
produtores pode realizar-se:
a) com ou sem transferência da 
propriedade do produto dos agricultores 
ou produtores pecuários para a 
organização de produtores;
b) caso o preço negociado seja ou não o 
mesmo para a produção conjunta de 
alguns ou da totalidade dos membros;
c) contanto que o volume total do produto 
objeto das negociações por uma 
determinada organização de produtores 
não seja superior a:
i) 3,5 % da produção total da União; nem
ii) 33 % da produção nacional total de 
qualquer Estado-Membro abrangido pelas 
negociações dessa organização de 
produtores; nem
iii) 33 % da produção nacional total 
combinada de todos os Estados-Membros 
abrangidos pelas negociações dessa 
organização de produtores;
d) contanto que os agricultores em causa 
não sejam membros de qualquer outra 
organização de produtores que negoceie 
igualmente tais contratos em seu nome;
e) contanto que a organização de 
produtores o comunique às autoridades 
competentes do Estado-Membro ou dos 
Estados-Membros em que exerça a sua 
atividade.
3. Para os efeitos do presente artigo, as 
referências às organizações de produtores 
abrangem também as associações de 
organizações de produtores. Tendo em 
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conta a necessidade de assegurar uma 
vigilância adequada de tais associações, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às condições de 
reconhecimento dessas associações.
4. Não obstante o n.º 2, alínea c), 
subalíneas ii) e iii), a autoridade da 
concorrência referida no segundo 
parágrafo do presente número pode 
decidir em casos particulares, mesmo que 
não tenha sido ultrapassado o limite de 
33 %, que não devem ter lugar 
negociações por parte da organização de 
produtores, se achar que isso é necessário 
para evitar a exclusão da concorrência ou 
para impedir que as PME de 
transformação do produto a operar no 
território sejam seriamente afetadas.
A decisão referida no primeiro parágrafo 
é tomada pela Comissão por meio de um 
ato de execução adotado em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003, 
relativamente a negociações que tenham 
por objeto a produção de mais do que um 
Estado-Membro. Noutros casos, é tomada 
pela autoridade nacional da concorrência 
do Estado-Membro cuja produção é 
objeto das negociações. As decisões 
referidas nos primeiro e segundo 
parágrafos não são aplicáveis antes da 
data da sua notificação às empresas em 
causa.
5. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, entende-se por:
a) «autoridade nacional da 
concorrência», a autoridade referida no 
artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003;
b) «PME», uma micro, pequena ou média 
empresa, na aceção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão.
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Or. es

Justificação

A PAC deve favorecer a concentração de cooperativas agrícolas e apostar na celebração de
contratos entre a produção e a transformação transferindo a proposta do setor do leite para 
os restantes setores.

Alteração 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 113-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º-B
Negociações contratuais com os restantes 

setores
Negociações contratuais com os restantes 
setores, incluindo frutos e produtos 
hortícolas e seus transformados.
Sem prejuízo dos artigos 104.º e 105.º, 
devem ser adotadas disposições em 
conformidade com o artigo 42.º e com o 
artigo 43.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
permitir que as organizações de 
produtores reconhecidas e as cooperativas 
formadas por agricultores ou pelas suas 
associações possam negociar os termos 
dos eventuais contratos com um 
comprador, incluindo o preço para uma 
parte ou para a totalidade da produção 
dos seus membros.
Para garantir a concorrência efetiva nos 
diferentes setores agrícolas, essa 
possibilidade deve estar sujeita a certos 
limites adequados que serão geridos 
conjuntamente pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho, tal como acontece no 
setor do leite, que poderão ser, entre 
outros, uma percentagem da produção da 
União ou da produção de determinado 
Estado-Membro objeto dessas 
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negociações.
Para a negociação dos preços nos 
eventuais contratos entre os produtores 
referidos no primeiro parágrafo e os 
compradores, de acordo com a regulação 
que se defina em conformidade com o 
parágrafo anterior, e com o objetivo de 
possibilitar uma distribuição mais 
equitativa do valor acrescentado criado ao 
longo da cadeia de abastecimento, podem 
ser contemplados indicadores objetivos 
relacionados com os custos de produção.

Or. es

Justificação

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio. El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas. De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Alteração 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 113-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º-C
Contratos no setor do lúpulo

1. Todos os contratos de entrega de lúpulo 
produzido na União celebrados entre um 
produtor ou uma organização de 
produtores, por um lado, e um comprador, 
por outro, são registados por organismos 
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designados para o efeito por cada 
Estado-Membro produtor.
2. Os contratos de entrega de quantidades 
determinadas a preços acordados durante 
um período que abranja uma ou mais 
colheitas, celebrados antes de 1 de agosto 
do ano da primeira colheita abrangida, 
designam-se por «contratos firmados 
antecipadamente». Estes contratos são 
registados separadamente.
3. Os dados objeto de registo só podem ser 
utilizados para efeitos do presente 
regulamento.
4. A Comissão aprova as regras de 
execução relativas ao registo de contratos 
de fornecimento de lúpulo.

Or. en

Alteração 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
que os objetivos e responsabilidades das 
organizações de produtores, das 
organizações de operadores do setor do 
azeite e das azeitonas de mesa e das 
organizações interprofissionais são 
claramente definidos de modo a contribuir 
para a eficácia das ações dessas 
organizações, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º no que respeita às 
organizações de produtores, às associações 
de organizações de produtores, às 
organizações interprofissionais e às 
organizações de operadores, em relação:

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
que os objetivos e responsabilidades das 
organizações de produtores, das 
organizações de operadores do setor do 
azeite e das azeitonas de mesa e das 
organizações interprofissionais são 
claramente definidos de modo a contribuir 
para a eficácia das ações dessas 
organizações, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados individualmente 
para cada setor referido no n.º 2 do artigo 
1.º em conformidade com o artigo 160.º no 
que respeita às organizações de produtores, 
às associações de organizações de 
produtores, às organizações 
interprofissionais e às organizações de 
operadores, em relação:
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Or. en

Alteração 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos objetivos específicos que podem, 
devem ser ou não devem ser prosseguidos 
por tais organizações e associações, 
incluindo as derrogações dos enumerados 
nos artigos 106.º a 109.º;

a) Aos objetivos específicos que podem, 
devem ser ou não devem ser prosseguidos 
por tais organizações e associações no 
setor das frutas e produtos hortícolas, do 
azeite e das azeitonas de mesa e do setor 
vitivinícola, incluindo as derrogações dos 
enumerados nos artigos 106.º a 109.º;

Or. es

Justificação

Os objetivos específicos já constam dos artigos 106.º e 108.º do ato de base. Apenas são 
criados por ato delegado no caso dos setores mencionados.

Alteração 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Recomendações de caráter 
horizontal para acordos interprofissionais 
celebrados pelas organizações nos termos 
do artigo 108.º das diretrizes para acordos 
interprofissionais;

Or. en

Alteração 1858
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As recomendações horizontais para 
os acordos interprofissionais concluídos 
pelas organizações que sigam as diretrizes 
definidas no artigo 108.º relativo aos 
acordos interprofissionais.

Or. fr

Alteração 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos estatutos, reconhecimento, 
estrutura, personalidade jurídica, filiação, 
dimensão, responsabilidades e atividades 
dessas organizações e associações, à 
exigência referida no artigo 106.º, alínea 
d), relativa ao reconhecimento de uma 
organização de produtores que não 
detenha uma posição dominante num 
determinado mercado a não ser que seja 
necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado, aos 
efeitos do reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às fusões;

b) 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;

Or. en

Alteração 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea b)



AM\907936PT.doc 17/168 PE492.804v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) Aos estatutos, reconhecimento, 
estrutura, personalidade jurídica, filiação, 
dimensão, responsabilidades e atividades 
dessas organizações e associações, à 
exigência referida no artigo 106.º, alínea 
d), relativa ao reconhecimento de uma 
organização de produtores que não 
detenha uma posição dominante num 
determinado mercado a não ser que seja 
necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado, aos 
efeitos do reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às fusões;

b) 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;

Or. es

Justificação

A alínea d) do artigo 106.º foi suprimida.

Alteração 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos estatutos, reconhecimento,
estrutura, personalidade jurídica, filiação, 
dimensão, responsabilidades e atividades 
dessas organizações e associações, à 
exigência referida no artigo 106.º, alínea 
d), relativa ao reconhecimento de uma 
organização de produtores que não detenha 
uma posição dominante num determinado 
mercado a não ser que seja necessária à 
realização dos objetivos enunciados no 
artigo 39.º do Tratado, aos efeitos do 
reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às fusões;

b) Aos estatutos, estrutura, personalidade 
jurídica, filiação, dimensão, 
responsabilidades e atividades dessas 
organizações e associações, à exigência 
referida no artigo 106.º, alínea d), relativa 
ao reconhecimento de uma organização de 
produtores que não detenha uma posição 
dominante num determinado mercado a 
não ser que seja necessária à realização dos 
objetivos enunciados no artigo 39.º do 
Tratado, aos efeitos e às fusões;

Or. en
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Justificação

O artigo 114.º confere à Comissão o poder de adotar atos delegados que estabeleçam regras 
detalhadas relativas a organizações de produtores. Aí devem incluir-se regras em matéria de 
reconhecimento, bem como regras claras aplicáveis sempre que o reconhecimento possa ser 
suspenso ou retirado e sempre que possam ser exigidas medidas de reparação.

Alteração 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às regras em matéria de 
reconhecimento, retirada e suspensão do 
reconhecimento e aos requisitos para que 
tais organizações e associações tomem 
medidas de reparação no caso de não 
observância dos critérios de 
reconhecimento;

Or. en

Justificação

O artigo 114.º confere à Comissão o poder de adotar atos delegados que estabeleçam regras 
detalhadas relativas a organizações de produtores. Aí devem incluir-se regras em matéria de 
reconhecimento, bem como regras claras aplicáveis sempre que o reconhecimento possa ser 
suspenso ou retirado e sempre que possam ser exigidas medidas de reparação.

Alteração 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) À extensão de certas regras das 
organizações previstas no artigo 110.º a 
não-membros e ao pagamento obrigatório 
de quotizações por não-membros referido 
no artigo 111.º, incluindo uma lista das 

f) À extensão de certas regras das 
organizações previstas no artigo 110.º a 
não-membros tendo em consideração os 
objetivos que possam ser prosseguidos por 
cada uma das referidas organizações em 
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regras de produção mais estritas que 
podem ser tornadas extensivas nos termos 
do artigo 110.º, n.º 4, primeiro parágrafo, 
alínea b), a 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 são aplicáveis 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.

conformidade com os artigos 106.º, 107.º e 
108.º, e ao pagamento obrigatório de 
quotizações por não-membros referido no 
artigo 111.º, incluindo uma lista das regras 
de produção mais estritas que podem ser 
tornadas extensivas nos termos do artigo 
110.º, n.º 4, primeiro parágrafo, alínea b), a 
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 são aplicáveis 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.

Or. en

Alteração 1864
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) À adoção de uma gestão sustentável 
dos recursos naturais, permitindo às 
organizações de produtores reconhecidas, 
incluindo cooperativas, a celebração de 
acordos coletivos horizontais e verticais 
com concorrentes e parceiros da cadeia 
alimentar relativamente à inclusão dos 
custos dos investimentos em produção 
sustentável nos preços;

Or. en

Alteração 1865
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.804v01-00 20/168 AM\907936PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
relativas ao presente capítulo, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e condições técnicas de 
execução das medidas referidas nos artigos 
110.º e 112.º. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
162.º, n.º 2.

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
relativas ao presente capítulo, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e condições técnicas de 
execução das medidas referidas nos artigos 
110.º e 112.º. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
162.º, n.º 2. A Comissão, por meio de atos 
de execução, adota as medidas 
necessárias relacionadas com a aplicação 
do conceito de «circunscrição económica» 
referido no artigo 110.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Parte II – Título II – Capítulo III – Secção 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 4-A
OPÇÃO DE GESTÃO DOS 

ESTADOS-MEMBROS
Artigo 116 Aº

Opção de Gestão
Tendo em conta a sua realidade específica 
e o nível de desenvolvimento relativo das 
organizações de produtores e de 
operadores em cada Estado-Membro, nos 
casos em que o grau de organização dos 
produtores seja especialmente baixo, as 
competências atribuídas pelo presente 
regulamento às organizações de 
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produtores poderão ser exercidas pelas 
autoridades nacionais do respetivo 
Estado-Membro.

Or. pt

Alteração 1867
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Parte II – Título II – Capítulo III – Secção 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 4-A
Transparência, informações relativas ao 

mercado e ajustamento
Artigo 116.º-A

Instrumento europeu de vigilância dos 
preços dos géneros alimentícios

1. Com vista a esclarecer os operadores 
económicos e a totalidade dos poderes 
públicos sobre a formação dos preços em 
toda a cadeia de abastecimento de 
produtos alimentares e a facilitar a 
constatação e o registo dos 
desenvolvimentos do mercado, a 
Comissão reporta regularmente as 
atividades e os resultados dos estudos do 
instrumento europeu de vigilância dos 
preços dos géneros alimentícios ao 
Conselho e ao Parlamento e assegura a 
publicação desses resultados.
2. Com o objetivo de aplicar o n.º 1, e em 
ligação com as atividades dos institutos 
nacionais de estatística e dos 
observatórios nacionais de preços, o 
Instrumento recolhe nomeadamente 
dados estatísticos e informações 
necessárias para a produção de análises e 
de estudos relativos:
a) à produção e ao abastecimento;
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b) aos mecanismos de formação de preços 
e, tanto quanto possível, às margens de 
lucro ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar da União e dos 
Estados-Membros;
c) às tendências de evolução dos preços e, 
tanto quanto possível, às margens de 
lucro em todos os níveis da cadeia de 
abastecimento alimentar da União e dos 
Estados-Membros e em todos os setores 
agrícolas e agroalimentares, em 
particular os das frutas e produtos 
hortícolas, do leite e produtos lácteos e 
das carnes;
d) às previsões sobre os desenvolvimentos 
do mercado, a curto e médio prazos.
Com o objetivo de aplicar o presente 
número, o Instrumento estuda em 
particular as exportações e as 
importações, os preços à saída da 
exploração, os preços pagos pelos 
consumidores, as margens de lucro, os 
custos de produção, de transformação e 
de distribuição em todas as fases da 
cadeia de abastecimento alimentar da 
União e dos Estados-Membros.
e) ao cálculo de um intervalo de preço 
indicativo. Com base nos dados 
estatísticos recolhidos, o instrumento 
europeu de vigilância dos preços dos 
géneros alimentícios calcula um intervalo 
de preço indicativo. Esta margem de preço 
tem em conta os custos de produção. Se o 
preço não corresponder a este intervalo de 
preço indicativo, o instrumento europeu 
de vigilância dos preços dos géneros 
alimentícios exige um ajuste dos volumes 
através de diversos instrumentos, entre os 
quais os descritos no artigo 156.º-A, para 
que a oferta seja adaptada à procura e 
para que os preços atinjam o intervalo de 
preço calculado inicialmente.
f) à concentração, a montante, das 
empresas dos setores dos fatores de 
produção, que procuram aumentar 
regularmente o custo dos fatores de 
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produção. Esse custo constitui uma das 
principais causas do mau funcionamento 
no seio da cadeia de abastecimento, 
dificultando uma distribuição justa do 
valor acrescentado no seio da cadeia de 
abastecimento.

Or. fr

Justificação

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Alteração 1868
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – Título II – Capítulo III – Secção 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 4-A (nova)
TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO DE 

MERCADO E AJUSTAMENTO
Artigo 116.º-A

Instrumento europeu de vigilância dos 
preços dos géneros alimentícios
1. Com vista a esclarecer os operadores 
económicos e a totalidade dos poderes 
públicos sobre a formação dos preços em 
toda a cadeia de abastecimento de 
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produtos alimentares e a facilitar a 
constatação e o registo dos 
desenvolvimentos do mercado, a 
Comissão reporta regularmente as 
atividades e os resultados dos estudos do 
instrumento europeu de vigilância dos 
preços dos géneros alimentícios ao 
Conselho e ao Parlamento e assegura a 
publicação desses resultados.
2. Com o objetivo de aplicar o n.º 1, e em 
ligação com as atividades dos institutos 
nacionais de estatística e dos 
observatórios nacionais de preços, o 
Instrumento recolhe nomeadamente 
dados estatísticos e informações 
necessárias para a produção de análises e 
de estudos relativos:
b) aos mecanismos de formação de preços 
e, tanto quanto possível, às margens de 
lucro ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar da União e dos 
Estados-Membros;
c) às tendências de evolução dos preços e, 
tanto quanto possível, às margens de 
lucro em todos os níveis da cadeia de 
abastecimento alimentar da União e dos 
Estados-Membros e em todos os setores 
agrícolas e agroalimentares, em 
particular os das frutas e produtos 
hortícolas, do leite e produtos lácteos e 
das carnes;
d) às previsões sobre os desenvolvimentos 
do mercado, a curto e médio prazos.
Com o objetivo de aplicar o presente 
número, o Instrumento estuda em 
particular as exportações e as 
importações, os preços à saída da 
exploração, os preços pagos pelos 
consumidores, as margens de lucro, os 
custos de produção, de transformação e 
de distribuição em todas as fases da 
cadeia de abastecimento alimentar da 
União e dos Estados-Membros.
e) com base nos dados estatísticos 
colhidos, o instrumento europeu de 
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vigilância calcula um intervalo de preço 
indicativo. O intervalo de preço indicativo 
orienta-se com base nos custos de 
produção de leite. Se o preço não 
corresponder a este intervalo de preço 
indicativo, o instrumento europeu de 
vigilância dos preços dos géneros 
alimentícios exige um ajuste dos volumes 
através de diversos instrumentos, entre os 
quais os descritos no artigo 156.º A, para 
que a oferta seja adaptada à procura e 
para que os preços atinjam o intervalo de 
preço calculado inicialmente.

Or. fr

Justificação

É fundamental instaurar um instrumento europeu de vigilância para recolher dados 
concretos sobre a situação do mercado. Esses dados incluem os preços do leite, a evolução 
dos custos de produção do leite, a procura, a oferta e as margens de todos os agentes da 
cadeia alimentar. Contudo, não basta uma observação do mercado. O instrumento europeu 
de vigilância deve estar equipado com todos os instrumentos necessários para reagir, com 
base nas informações sobre o mercado de que dispõe, a situações concretas sobre o mercado, 
para que a oferta possa ser adaptada à procura.

Alteração 1869
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 116-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 116.º-A
Instrumento europeu de vigilância dos 

preços dos géneros alimentícios
Com vista a facilitar o registo dos 
desenvolvimentos do mercado por parte 
das organizações de produtores e 
interprofissionais, o Instrumento europeu 
de vigilância dos preços dos géneros 
alimentícios, em colaboração com o 
Eurostat, os institutos nacionais de 
estatística e os observatórios nacionais de 
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preços, realiza regularmente inquéritos
sobre as tendências de evolução dos 
preços nos principais setores agrícolas, e 
estabelece previsões a curto e a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Parte III – Capítulo -1 novo

Texto da Comissão Alteração

Capítulo -1
Disposições gerais

Artigo 116.º-A
Princípios gerais

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento ou aprovada em 
conformidade com o mesmo, é proibido, 
no comércio com países terceiros:
a) Impor qualquer encargo de efeito 
equivalente ao de um direito aduaneiro;
b) Aplicar qualquer restrição quantitativa 
ou medida de efeito equivalente.

Or. es

Justificação

Considera-se que se deve manter este capítulo e artigo introdutório que estabelece um 
princípio geral básico de cumprimento obrigatório no comércio com países terceiros.

Alteração 1871
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos casos em que o 
presente regulamento exige certificados de 
importação ou de exportação, a importação 
para introdução em livre prática na União 
ou a exportação da União de um ou mais 
produtos agrícolas podem ser submetidas à 
apresentação de um certificado, tendo em 
conta a necessidade de certificados para a 
gestão dos mercados em causa e, em 
especial, para vigiar o comércio dos 
produtos em questão.

1. Sem prejuízo dos casos em que o 
presente regulamento exige certificados de 
importação ou de exportação, a importação 
para introdução em livre prática na União 
ou a exportação da União de um ou mais 
produtos agrícolas podem ser submetidas à 
apresentação de um certificado, tendo em 
conta a necessidade de certificados para a 
gestão dos mercados em causa.

Or. de

Justificação

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Alteração 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos casos em que o 
presente regulamento exige certificados de 
importação ou de exportação, a importação 
para introdução em livre prática na União 
ou a exportação da União de um ou mais 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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produtos agrícolas podem ser submetidas à 
apresentação de um certificado, tendo em 
conta a necessidade de certificados para a 
gestão dos mercados em causa e, em 
especial, para vigiar o comércio dos 
produtos em questão.

Or. es

Alteração 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos casos em que o 
presente regulamento exige certificados de 
importação ou de exportação, a importação 
para introdução em livre prática na União 
ou a exportação da União de um ou mais 
produtos agrícolas podem ser submetidas à 
apresentação de um certificado, tendo em 
conta a necessidade de certificados para a 
gestão dos mercados em causa e, em 
especial, para vigiar o comércio dos 
produtos em questão.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Em particular, a importação poderá 
estar sujeita à apresentação de um 
certificado de importação de produtos dos 
seguintes setores:
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a) cereais;
b) arroz;
c) açúcar;
d) sementes;
e) azeite e azeitonas de mesa, no que diz 
respeito aos produtos dos códigos NC 
1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;
f) linho e cânhamo, no que diz respeito ao 
cânhamo;
g) frutas e produtos hortícolas;
h) frutas e produtos hortícolas 
transformados;
i) bananas;
j) vinho;
k) plantas vivas;
l) carne de bovino;
m) leite e produtos lácteos;
n) carne de suíno;
o) carne de ovino e caprino;
p) ovos;
q) aves de capoeira;
r) álcool etílico agrícola.
Em particular, a exportação poderá estar 
sujeita à apresentação de um certificado 
de exportação de produtos dos seguintes 
setores:
a) cereais;
b) arroz;
c) açúcar;
d) azeite e azeitona de mesa, no que diz 
respeito ao azeite referido no anexo I, 
parte VII, alínea a);
e) frutas e produtos hortícolas;
f) frutas e produtos hortícolas 
transformados;
g) vinho;
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h) carne de bovino;
i) leite e produtos lácteos;
j) carne de suíno;
k) carne de ovino e caprino;
l) ovos;
m) aves de capoeira;
n) álcool etílico agrícola.

Or. es

Justificação

A lista de produtos agrícolas sujeitos a apresentação de um certificado de importação ou 
exportação deve constar do próprio regulamento, em conformidade com os artigos 130.º e 
161.º do atual regulamento (R1234/2007),  pelo que não deve ser alvo de um ato delegado, 
tal como estabelece o artigo 118.º.

Alteração 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Os produtos importados pela União 
Europeia devem cumprir os mesmos 
requisitos quanto à produção e ao 
comércio que as produções europeias, e 
apenas quando cumpridas estas condições 
é que os respetivos certificados de 
importação podem ser emitidos.

Or. es

Alteração 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B Quando os preços de mercado na 
União Europeia não cobrem os custos de 
produção comunitários, a União Europeia 
deve bloquear os certificados de 
importação até que a situação destas 
produções seja regularizada.

Or. es

Alteração 1877
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições em matéria de 
comercialização aplicáveis aos produtos 
da União, incluindo as adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e 
alimentar para garantir que os produtos 
respeitam as normas de higiene, de saúde 
humana e das plantas e de bem-estar 
animal, bem como as normas de proteção 
ambiental, aplicam-se igualmente aos 
produtos importados. Não poderão emitir-
se certificados de importação para 
produtos importados pela União Europeia 
que não cumpram essas disposições.

Or. pt

Alteração 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta a evolução do comércio 
e do mercado, as necessidades dos 
mercados em causa e a vigilância das 
importações e das exportações dos 
produtos em questão, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
determinar:

1. Tendo em conta a necessidade da 
vigilância das importações de produtos 
para fins de gestão adequada do mercado
e da limitação de encargos 
administrativos, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de determinar:

Or. pl

Justificação

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Alteração 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A lista dos produtos agrícolas sujeitos à 
apresentação de um certificado de 
importação ou de exportação;

Suprimido

Or. es

Alteração 1880
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A lista dos produtos agrícolas sujeitos à 
apresentação de um certificado de 
importação ou de exportação;

a) Que certos produtos agrícolas ficam
sujeitos à apresentação de um certificado 
de importação ou exportação, em casos 
extraordinários e, se necessário, para uma 
gestão eficiente dos mercados relevantes;

Or. de

Alteração 1881
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Normas mínimas sociais e 
ambientais para as importações, com vista 
a garantir o acesso qualificado de 
produtos de países terceiros ao mercado.

Or. de

Justificação

Para que as importações de países terceiros não distorçam a concorrência no mercado 
interno da UE, torna-se necessário estabelecer normas mínimas (sociais, ambientais, etc.) e 
controlá-las adequadamente.

Alteração 1882
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A apresentação dos pedidos e a 
emissão e utilização dos certificados;
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Or. de

Alteração 1883
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 119 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A apresentação dos pedidos e a emissão 
e utilização dos certificados;

Suprimido

Or. de

Alteração 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 120-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 120.º-A
Direitos de importação

Salvo disposições em contrário do 
presente regulamento, as taxas dos 
direitos de importação da pauta aduaneira 
comum são aplicáveis aos produtos a que 
se refere o artigo 1.º.

Or. es

Justificação

Trata-se de um princípio básico e deve estar patente no regulamento.

Alteração 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 120-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 120.º-A
Direitos de importação

Salvo disposições em contrário do 
presente regulamento, as taxas dos 
direitos de importação da pauta aduaneira 
comum são aplicáveis aos produtos a que 
se refere o artigo 1.º.

Or. es

Justificação

Entendemos que este é um princípio básico e deve estar patente num artigo introdutório deste 
capítulo, à semelhança do esquema utilizado no regulamento em vigor.

Alteração 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Proposta de regulamento
Artigo 121 – título

Texto da Comissão Alteração

Execução de acordos internacionais Execução de acordos internacionais e de 
outros acordos

Or. es

Justificação

Considera-se que a designação proposta para o título deste artigo não é correta, visto que o 
mesmo não faz apenas referência à possibilidade de estabelecer direitos de importação na 
execução de acordos internacionais celebrados nos termos do artigo 218.º do TFUE.

Alteração 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, por meio de atos de execução, 
adota medidas destinadas a dar execução a 
acordos internacionais celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado ou 
quaisquer outros atos adotados em 
conformidade com o artigo 43.º, n.º 2 do 
Tratado ou a pauta aduaneira comum no 
respeitante ao cálculo dos direitos de 
importação para os produtos agrícolas. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 162.º, n.º 2.

A Comissão, por meio de atos de execução, 
adota medidas destinadas a dar execução a 
acordos internacionais celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado ou a 
pauta aduaneira comum no respeitante ao 
método de cálculo dos direitos de 
importação para os produtos agrícolas. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

O objetivo desta alteração é melhorar a redação do artigo, para facilitar a sua interpretação.

Alteração 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 121-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 121.º-A
Cálculo dos direitos de importação de 

cereais
1. Não obstante o artigo 121.º, o direito de 
importação aplicável aos produtos dos 
códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, 
ex 1001 90 99 (trigo mole de alta 
qualidade), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 e 1007 00 90, com exceção do 
híbrido para sementeira, é igual ao preço 
de intervenção válido para esses produtos 
no momento da importação, majorado 
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de 55 % e diminuído do preço de 
importação CIF aplicável à remessa em 
causa. Esse direito não pode, no entanto, 
exceder a taxa convencional do direito 
determinada com base na Nomenclatura 
Combinada.
2. O direito de importação a que se refere 
o n.º 1 será calculado pela Comissão, por 
meio de atos de execução, com base nos 
preços de importação CIF representativos 
dos produtos indicados no referido 
número estabelecidos periodicamente.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos delegados, os requisitos mínimos do 
trigo mole de alta qualidade.
4. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução:
i) as cotações de preços a considerar;
ii) a possibilidade, se tal se justificar em 
determinados casos, de conceder aos 
operadores a oportunidade de serem 
informados do montante do direito a 
aplicar antes da chegada das remessas em 
causa.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento da OCMU não refere o método de cálculo dos direitos de 
importação de cereais e arroz, que se encontra na OCMU em vigor (artigos  136.º a 149.º do 
R 1234/2007), assim como no projeto de regulamento de adaptação ao Tratado de Lisboa. 
Considera-se que haverá maior transparência se estiver presente no ato de base um método 
de cálculo claramente preestabelecido , tal como sucede atualmente.

Alteração 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 121-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 121.º-B
Cálculo dos direitos de importação de 

arroz descascado
1. Não obstante o artigo 121.°, o direito de 
importação aplicável ao arroz descascado 
do código NC 1006 20 é fixado pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
no prazo de dez dias a contar do termo do 
período de referência em causa, em 
conformidade com ponto 1 do 
anexo VII-A.
A Comissão fixa, por meio de atos de 
execução, o novo direito aplicável se os 
cálculos efetuados na aplicação desse 
anexo obrigarem a uma alteração desse 
direito. Até à fixação do novo direito 
aplicável, aplica-se o direito fixado 
anteriormente.
2. Para o cálculo das importações 
referidas no ponto 1 do anexo VII-A, são 
tidas em conta as quantidades em relação 
às quais tenham sido emitidos certificados 
de importação para arroz descascado do 
código NC 1006 20 durante o período de 
referência correspondente, com exclusão 
dos certificados de importação de arroz 
Basmati a que se refere o artigo 121.º-C.
3. A quantidade de referência anual é 
fixada em 449 678 toneladas. A 
quantidade de referência parcial de cada 
campanha de comercialização 
corresponde a metade da quantidade de 
referência anual.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento da OCMU não refere o método de cálculo dos direitos de 
importação de cereais e arroz, que se encontra na OCMU em vigor (artigos 136.º a 149.º do 
R 1234/2007), assim como no projeto de regulamento de adaptação ao Tratado de Lisboa. 
Considera-se que haverá maior transparência se estiver presente no ato de base um método 
de cálculo claramente preestabelecido , tal como sucede atualmente.
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Alteração 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 121-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 121.º-C
Cálculo dos direitos de importação de 

arroz Basmati descascado
Não obstante o artigo 121.°, as variedades 
de arroz Basmati descascado dos códigos 
NC 1006 20 17 e 1006 20 98, 
especificadas no anexo VII-B, beneficiam 
de um direito de importação nulo, nas 
condições fixadas pela Comissão por meio 
de atos de execução.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento da OCMU não refere o método de cálculo dos direitos de 
importação de cereais e arroz, que se encontra na OCMU em vigor (artigos 136.º a 149.º do 
R 1234/2007), assim como no projeto de regulamento de adaptação ao Tratado de Lisboa. 
Considera-se que haverá maior transparência se estiver presente no ato de base um método 
de cálculo claramente preestabelecido , tal como sucede atualmente.

Alteração 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 121-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 121.º-D
Cálculo dos direitos de importação de 
arroz semibranqueado ou branqueado
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1. Não obstante o artigo 121.°, o direito de 
importação aplicável ao arroz 
semibranqueado ou branqueado do 
código NC 1006 30 é fixado pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
no prazo de dez dias a contar do termo do 
período de referência em causa, em 
conformidade com ponto 2 do 
anexo VII-A.
A Comissão fixa, por meio de atos de 
execução, o novo direito aplicável se os 
cálculos efetuados na aplicação desse 
anexo obrigarem a uma alteração desse 
direito. Até à fixação do novo direito 
aplicável, aplica-se o direito fixado 
anteriormente.
2. Para o cálculo das importações 
referidas no ponto 2 do Anexo VII-A, são 
tidas em conta as quantidades para as 
quais tenham sido emitidos certificados de 
importação de arroz semibranqueado ou 
branqueado do código NC 1006 30 
durante o período de referência 
correspondente.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento da OCMU não refere o método de cálculo dos direitos de 
importação de cereais e arroz, que se encontra na OCMU em vigor (artigos 136.º a 149.º do 
R 1234/2007), assim como no projeto de regulamento de adaptação ao Tratado de Lisboa. 
Considera-se que haverá maior transparência se estiver presente no ato de base um método 
de cálculo claramente preestabelecido , tal como sucede atualmente.

Alteração 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 121-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 121.º-E
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Cálculo dos direitos de importação das 
trincas de arroz

Não obstante o artigo 121.°, o direito de 
importação das trincas de arroz do código 
NC 1006 40 00 é de 65 EUR por tonelada.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento da OCMU não refere o método de cálculo dos direitos de 
importação de cereais e arroz, que se encontra na OCMU em vigor (artigos 136.º a 149.º do 
R 1234/2007), assim como no projeto de regulamento de adaptação ao Tratado de Lisboa. 
Considera-se que haverá maior transparência se estiver presente no ato de base um método 
de cálculo claramente preestabelecido , tal como sucede atualmente.

Alteração 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Se o preço de entrada declarado da 
remessa em questão for superior ao valor 
forfetário de importação, acrescido de 
uma margem fixada pela Comissão que 
não pode exceder o valor forfetário em 
mais de 10 %, é exigida a constituição de 
uma garantia, de montante igual ao 
direito de importação determinado com
base no valor forfetário de importação. A 
Comissão calcula esse valor a cada dia 
útil e por cada origem, produto e período 
correspondente e será igual à média 
ponderada dos preços representativos 
desses produtos nos mercados de 
importação representativos dos 
Estados-Membros ou, se for caso disso, 
noutros mercados, subtraída de um valor 
global de 5 €/100 kg e dos direitos 
aduaneiros ad valorem.
Para além disso, a parte interessada deve 
fazer prova das condições de 
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comercialização e transporte do produto, 
apresentando comprovativos dos 
documentos de entrega entre operadores e 
dos custos incorridos desde a importação 
até à venda do produto. Em todo o caso, 
esses comprovativos devem especificar a 
variedade ou tipo comercial em 
conformidade com as disposições relativas 
à apresentação e rotulagem dos produtos 
que constam da norma de 
comercialização comunitária 
correspondente, a categoria comercial e o 
peso dos produtos.

Or. es

Alteração 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Se o preço de entrada declarado da 
remessa em questão for superior ao valor 
forfetário de importação, acrescido de 
uma margem fixada pela Comissão que 
não pode exceder o valor forfetário em 
mais de 10 %, é exigida a constituição de 
uma garantia, de montante igual ao 
direito de importação determinado com 
base no valor forfetário de importação. A 
Comissão calcula esse valor a cada dia 
útil e por cada origem, produto e período 
correspondente e será igual à média 
ponderada dos preços representativos 
desses produtos nos mercados de 
importação representativos dos 
Estados-Membros ou, se for caso disso, 
noutros mercados, subtraída de um valor 
global de 5 €/100 kg e dos direitos 
aduaneiros ad valorem.
Para além disso, a parte interessada deve 
fazer prova das condições de 
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comercialização e transporte do produto 
apresentando comprovativos dos 
documentos de entrega entre operadores e 
dos custos incorridos desde a importação 
até à venda do produto. Em todo o caso, 
esses comprovativos devem especificar a 
variedade ou tipo comercial em 
conformidade com as disposições relativas 
à apresentação e rotulagem dos produtos 
que constam da norma de 
comercialização comunitária 
correspondente, a categoria comercial e o 
peso dos produtos.

Or. es

Justificação

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Alteração 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B O valor aduaneiro das mercadorias 
perecíveis importadas para as quais a 
aplicação dos direitos da pauta aduaneira 
comum dependa do preço de entrada da 
remessa importada no regime comercial 
da venda à consignação pode ser 
determinado diretamente em 
conformidade com o artigo 30.º, n.º 2, 
alínea c), do código aduaneiro e será 
igual ao valor forfetário de importação.
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Or. es

Alteração 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B O valor aduaneiro das mercadorias 
perecíveis importadas para as quais a 
aplicação dos direitos da pauta aduaneira 
comum dependa do preço de entrada da 
remessa importada no regime comercial 
da venda à consignação pode ser 
determinado diretamente em 
conformidade com o artigo 30.º, n.º 2, 
alínea c), do código aduaneiro e será 
igual ao valor forfetário de importação.

Or. es

Justificação

O objetivo da alteração é especificar que o valor unitário coincide com o valor forfetário de 
importação no caso dos produtos perecíveis em venda à consignação.

Alteração 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do artigo 
248.º das DAC, os controlos a efetuar 
pelas autoridades aduaneiras para 
determinar se deve ser constituída uma 
garantia incluem um controlo do valor 
aduaneiro em relação ao valor unitário 
dos produtos em causa, conforme referido 
no artigo 30.º, n.º 2, alínea c), do código 

Suprimido
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aduaneiro.

Or. es

Alteração 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do artigo 
248.º das DAC, os controlos a efetuar 
pelas autoridades aduaneiras para 
determinar se deve ser constituída uma 
garantia incluem um controlo do valor 
aduaneiro em relação ao valor unitário 
dos produtos em causa, conforme referido 
no artigo 30.º, n.º 2, alínea c), do código 
aduaneiro.

Suprimido

Or. es

Alteração 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a eficiência do sistema, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º a fim de estabelecer que os controlos 
efetuados pelas autoridades aduaneiras 
referidos no presente artigo, n.º 2, 
incluam, para além do controlo do valor 
aduaneiro em relação ao valor unitário, 
ou em alternativa a esse controlo, um 
controlo do valor aduaneiro em relação a 

Suprimido
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outro valor.
A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as regras de cálculo dos 
restantes valores referidos no primeiro 
parágrafo. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a eficiência do sistema, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º a fim de estabelecer que os controlos 
efetuados pelas autoridades aduaneiras 
referidos no presente artigo, n.º 2, 
incluam, para além do controlo do valor 
aduaneiro em relação ao valor unitário, 
ou em alternativa a esse controlo, um 
controlo do valor aduaneiro em relação a 
outro valor.

Suprimido

A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as regras de cálculo dos 
restantes valores referidos no primeiro 
parágrafo. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
a eficiência do sistema, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
estabelecer que os controlos efetuados 
pelas autoridades aduaneiras referidos no 
presente artigo, n.º 2, incluam, para além 
do controlo do valor aduaneiro em relação 
ao valor unitário, ou em alternativa a esse 
controlo, um controlo do valor aduaneiro 
em relação a outro valor.

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
a eficiência do sistema, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
estabelecer que os controlos efetuados 
pelas autoridades aduaneiras referidos no 
presente artigo, n.º 2, incluam, para além 
do controlo do valor aduaneiro em relação 
ao valor unitário, ou em alternativa a esse 
controlo, um controlo do valor aduaneiro 
em relação a outro valor. Em todo o caso, 
essa possibilidade não pode resultar num 
método de dedução que possa reduzir ao 
mínimo ou evitar a aplicação do direito 
adicional.

Or. es

Justificação

Deve ser exigido o «princípio da reciprocidade» para as importações oriundas de países 
terceiros para se evitar problemas em matéria de segurança alimentar. Por conseguinte, 
deve-se ser rigoroso com as medidas sanitárias e fitossanitárias assim como com as 
condições ambientais (luta contra as alterações climáticas) em que são produzidos estes 
produtos. Deve-se procurar que estes requisitos representem uma preferência comunitária 
renovada e atualizada no comércio global.

Alteração 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
a eficiência do sistema, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
estabelecer que os controlos efetuados 

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
a eficiência do sistema, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
estabelecer que os controlos efetuados 
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pelas autoridades aduaneiras referidos no 
presente artigo, n.º 2, incluam, para além 
do controlo do valor aduaneiro em relação 
ao valor unitário, ou em alternativa a esse 
controlo, um controlo do valor aduaneiro 
em relação a outro valor.

pelas autoridades aduaneiras referidos no 
presente artigo, n.º 2, incluam, para além 
do controlo do valor aduaneiro em relação 
ao valor unitário, ou em alternativa a esse 
controlo, um controlo do valor aduaneiro 
em relação a outro valor. De qualquer 
modo, esta capacidade nunca será 
realizada através de um método de 
dedução que permita evitar, ou reduzir ao 
mínimo, o exercício deste direito 
adicional.

Or. en

Alteração 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 122 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, por meio de atos de execução, 
adota as regras de cálculo dos restantes 
valores referidos no primeiro parágrafo. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 162.º, n.º 2.

A Comissão, por meio de atos de execução, 
adota as regras de cálculo dos restantes 
valores referidos no primeiro parágrafo, e 
garante a rastreabilidade de cada remessa 
de produtos importados. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1904
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 123 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 



AM\907936PT.doc 49/168 PE492.804v01-00

PT

artigo 160.º a fim de garantir que os 
produtos importados respeitam as normas 
mínimas em matéria de qualidade e de 
ambiente da União;

Or. en

Alteração 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contingentes pautais a aplicar à 
importação dos produtos agrícolas para 
introdução em livre prática na União (ou 
parte da União), ou os contingentes 
pautais para as importações de produtos 
agrícolas da União para países terceiros a 
gerir parcial ou totalmente pela União, 
decorrentes de acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado ou de 
outros atos adotados em conformidade com 
o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado, são abertos 
ou geridos pela Comissão, por meio de atos 
delegados e de atos de execução nos 
termos dos artigos 126.º a 128.º.

1. Os contingentes pautais a aplicar à 
importação dos produtos agrícolas para 
introdução em livre prática na União, ou os 
contingentes pautais para as importações 
de produtos agrícolas da União para países 
terceiros a gerir parcial ou totalmente pela 
União, decorrentes de acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.º do Tratado de 
outros atos adotados em conformidade com 
o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado, são abertos 
ou geridos pela Comissão, por meio de atos 
delegados e de atos de execução nos 
termos dos artigos 126.º a 128.º.

Or. es

Justificação

Considera-se que é essencial manter no texto do regulamento a menção expressa do 
contingente de milho e sorgo para Espanha e de milho para Portugal, resultantes de 
obrigações internacionais, à semelhança do estabelecido no artigo 146.º, n.º 2, da OCMU 
atualmente em vigor.

Alteração 1906
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contingentes pautais a aplicar à 
importação dos produtos agrícolas para 
introdução em livre prática na União (ou 
parte da União), ou os contingentes pautais 
para as importações de produtos agrícolas 
da União para países terceiros a gerir 
parcial ou totalmente pela União, 
decorrentes de acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado ou de 
outros atos adotados em conformidade com 
o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado, são abertos 
e/ou geridos pela Comissão, por meio de 
atos delegados e de atos de execução nos 
termos dos artigos 126.º a 128.º

1. Os contingentes pautais a aplicar à 
importação dos produtos agrícolas para 
introdução em livre prática na União (ou 
parte da União), ou os contingentes pautais 
para as importações de produtos agrícolas 
da União para países terceiros a gerir 
parcial ou totalmente pela União, 
decorrentes de acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado ou de 
outros atos adotados em conformidade com 
o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado, são abertos 
e/ou geridos pela Comissão, por meio de 
atos delegados e de atos de execução nos 
termos dos artigos 126.º a 128.º, sem 
prejuízo dos contingentes resultantes de 
correntes comerciais tradicionais.

Or. pt

Alteração 1907
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para os contingentes pautais de 
importação, tem em devida conta as 
necessidades de abastecimento do mercado 
da União e a necessidade de salvaguardar o 
equilíbrio desse mercado; ou

a) Para os contingentes pautais de 
importação, à exceção dos respeitantes ao 
setor do açúcar, tem em devida conta as 
necessidades de abastecimento do mercado 
da União, tanto de produtos em bruto 
como de produtos acabados, e a 
necessidade de salvaguardar o equilíbrio 
desse mercado; ou

Or. fr
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Alteração 1908
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para os contingentes pautais de 
importação, tem em devida conta as 
necessidades de abastecimento do mercado 
da União e a necessidade de salvaguardar o 
equilíbrio desse mercado; ou

a) Para os contingentes pautais de 
importação, tem em devida conta as 
necessidades de abastecimento do mercado 
da União, a necessidade de salvaguardar o 
equilíbrio desse mercado e de desenvolver 
novos mercados a jusante de produção de 
produtos industriais, garantindo a certeza 
e a continuidade do abastecimento a 
preços competitivos a nível mundial; ou

Or. en

Justificação

A partir de hoje, as empresas produtoras de químicos «industriais» a partir de 
matérias-primas agrícolas podem beneficiar de um contingente pautal de 400,000 toneladas 
de açúcar que podem ser importadas com isenção de direitos aduaneiros.  Contudo, o 
referido contingente não conseguiu impedir a degradação da capacidade de produção 
biológica da Europa, uma vez que as regras de repartição do contingente não preveem a 
estabilidade ou continuidade do abastecimento.  Na ausência de tal estabilidade, o 
investimento (que é altamente dependente do custo das matérias-primas) continuará a ser 
desviado para países terceiros.

Alteração 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para os contingentes pautais de 
importação, tem em devida conta as 
necessidades de abastecimento do mercado 
da União e a necessidade de salvaguardar o 
equilíbrio desse mercado; ou

a) Para os contingentes pautais de 
importação, tem em devida conta as 
necessidades de abastecimento do mercado 
da União e a necessidade de salvaguardar o 
equilíbrio desse mercado, bem como as 
necessidades especiais devidamente 
consignadas no passado, relativas a 
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determinados produtos ao nível dos 
Estados-Membros; ou

Or. pt

Alteração 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 125-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º-A
Suspensão dos direitos de importação no 

setor do açúcar
(1) A Comissão deve estabelecer 
anualmente, até 30 de novembro, uma 
previsão do volume esperado de 
importações de cana-de-açúcar para a UE 
para essa campanha de comercialização.
(2) A previsão prevista no n.º 1 deve 
basear-se numa estimativa das 
exportações realizadas ao abrigo de 
acordos comerciais celebrados entre a UE 
e países exportadores de cana-de-açúcar.
(3) Se a previsão da Comissão relativa a 
importações for inferior a 3,5 milhões de 
toneladas, a Comissão deve adotar um ato 
delegado em conformidade com o artigo 
160.º que preveja a suspensão da 
aplicação dos direitos de importação no 
caso de importações de cana-de-açúcar 
iguais a 50 % das importações adicionais 
necessárias para que o total das 
importações atinja as 3,5 milhões de 
toneladas.
(4) A Comissão deve, até 30 de junho, 
rever a sua previsão prevista no n.º 1 de 
forma a incluir dados atualizados sobre as 
importações realizadas ao abrigo de 
acordos comerciais celebrados com países 
exportadores de cana-de-açúcar e as 
importações referidas no n.º 3. Se a 
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previsão da Comissão relativa a 
importações for inferior a 3,5 milhões de 
toneladas, a Comissão deve adotar um ato 
delegado que preveja a suspensão da 
aplicação dos direitos de importação no 
caso de importações de cana-de-açúcar 
necessárias para que a previsão total de 
importações atinja as 3,5 milhões de 
toneladas.

Or. en

Justificação

Aquando da reforma do setor do açúcar em 2006, a Comissão previu que as importações do 
açúcar bruto de cana aumentariam para 3,5 milhões de toneladas por ano até 2012. 
Consequentemente, registou-se um aumento significativo da capacidade de refinação da 
cana-de- açúcar. No entanto, as importações de parceiros preferenciais ficaram muito aquém 
dos níveis previstos, deixando os refinadores sem acesso a matérias-primas suficientes.  A fim 
de assegurar a diversidade do abastecimento no setor do açúcar da UE e um equilíbrio 
equitativo de direitos e obrigações entre produtores de açúcar de cana e de beterraba, a 
Comissão deve permitir importações adicionais isentas de direitos aduaneiros sempre que as 
importações fiquem aquém dos níveis previstos.

Alteração 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 125-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º-A
Suspensão dos direitos de importação no 

setor do açúcar
(1) A Comissão deve estabelecer 
anualmente, até 30 de novembro, uma 
previsão do volume esperado de 
importações de cana-de-açúcar para a UE 
para essa campanha de comercialização.
(2) A previsão prevista no n.º 1 deve 
basear-se numa estimativa das 
exportações realizadas ao abrigo de 
acordos comerciais celebrados entre a UE 
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e países exportadores de cana-de-açúcar.
(3) Se a previsão da Comissão relativa a 
importações for inferior a 3,5 milhões de 
toneladas, a Comissão deve adotar um ato 
delegado em conformidade com o artigo 
160.º que preveja a suspensão da 
aplicação dos direitos de importação no 
caso de importações de cana-de-açúcar 
iguais a 50 % das importações adicionais 
necessárias para que o total das 
importações atinja as 3,5 milhões de 
toneladas.
(4) A Comissão deve, até 30 de junho, 
rever a sua previsão prevista no n.º 1 de 
forma a incluir dados atualizados sobre as 
importações realizadas ao abrigo de 
acordos comerciais celebrados com países 
exportadores de cana-de-açúcar e as 
importações referidas no n.º 3. Se a 
previsão da Comissão relativa a 
importações for inferior a 3,5 milhões de 
toneladas, a Comissão deve adotar um ato 
delegado que preveja a suspensão da 
aplicação dos direitos de importação no 
caso de importações de cana-de-açúcar 
necessárias para que a previsão total de 
importações atinja as 3,5 milhões de 
toneladas.

Or. en

Justificação

Aquando da reforma do setor do açúcar em 2006, a Comissão previu que as importações do 
açúcar bruto de cana aumentariam para 3,5 milhões de toneladas por ano até 2012. Desde 
então, registou-se um aumento significativo da capacidade de refinação da cana-de-açúcar. 
No entanto, as importações de parceiros preferenciais ficaram aquém dos níveis previstos, 
deixando os refinadores sem acesso a matérias-primas.  A fim de assegurar a diversidade do 
abastecimento no setor do açúcar da UE e um equilíbrio equitativo de direitos e obrigações 
entre produtores de açúcar de cana e de beterraba, a Comissão deve permitir importações 
adicionais isentas de direitos aduaneiros sempre que as importações fiquem aquém dos níveis 
previstos.

Alteração 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 125-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º-A
Regras específicas

Nos casos dos contingentes pautais de 
importação de 2 000 000 de toneladas de 
milho e de 300 000 toneladas de sorgo 
para Espanha e de 500 000 toneladas de 
milho para Portugal, a Comissão pode, 
através de atos delegados, estabelecer as 
disposições necessárias à realização das 
importações contingentárias, bem como, 
se for caso disso, à armazenagem pública 
das quantidades importadas pelos 
organismos pagadores dos 
Estados-Membros em causa e ao seu 
escoamento nos mercados desses 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 125-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º-A
Regras específicas

Nos casos dos contingentes pautais de 
importação de 2 000 000 de toneladas de 
milho e de 300 000 toneladas de sorgo 
para Espanha e de 500 000 toneladas de 
milho para Portugal, a Comissão pode, 
através de atos delegados, estabelecer as 
disposições necessárias à realização das 
importações contingentárias, bem como, 
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se for caso disso, à armazenagem pública 
das quantidades importadas pelos 
organismos pagadores dos 
Estados-Membros em causa e ao seu 
escoamento nos mercados desses 
Estados-Membros.

Or. es

Justificação

Considera-se que é essencial manter no texto do regulamento a menção expressa do 
contingente de milho e sorgo para Espanha e de milho para Portugal, resultantes de 
obrigações internacionais, à semelhança do estabelecido no artigo 146.º, n.º 2, da OCMU 
atualmente em vigor.

Alteração 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Determinar as condições e os requisitos 
de elegibilidade que um operador tem de 
reunir para apresentar um pedido no 
âmbito do contingente pautal de 
importação; as disposições em causa 
podem exigir uma experiência mínima de 
comércio com países terceiros e territórios 
equiparados, ou de atividades de 
transformação, expressa numa 
quantidade e num lapso de tempo 
mínimos num dado setor do mercado; tais 
disposições podem incluir regras 
específicas para responder às 
necessidades e práticas em vigor num 
certo setor e aos usos e necessidades das 
indústrias transformadoras;

Suprimido

Or. es
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Justificação

Considera-se que o ato em questão está mais próximo da definição de ato de execução, ou 
seja, «atos para uma aplicação uniforme em toda a União de aspetos que figuram nos atos de 
base», do que de ato delegado.

Alteração 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) determinar as condições e os 
requisitos de elegibilidade que um 
operador tem de reunir para apresentar 
um pedido no âmbito do contingente 
pautal de importação; as disposições em 
causa podem exigir uma experiência 
mínima de comércio com países terceiros 
e territórios equiparados, ou de atividades 
de transformação, expressa numa 
quantidade e num lapso de tempo 
mínimos num dado setor do mercado; tais 
disposições podem incluir regras 
específicas para responder às 
necessidades e práticas em vigor num 
certo setor e aos usos e necessidades das 
indústrias transformadoras;

Or. es

Alteração 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 129-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 129.º-A
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Importações de lúpulo
1. Os produtos do setor de lúpulo só 
podem ser importados de países terceiros 
se apresentarem características 
qualitativas pelo menos equivalentes às 
adotadas para os mesmos produtos 
colhidos na Comunidade ou elaborados a 
partir destes.
2. Os produtos são considerados como 
apresentando as características referidas 
no n.º 1 se forem acompanhados de um 
atestado emitido pelas autoridades do país 
de origem e reconhecido como 
equivalente ao certificado previsto no 
artigo 59.º-A.
No caso do lúpulo em pó, do lúpulo em pó 
rico em lupulina, do extrato de lúpulo e 
da mistura de lúpulo, o atestado só pode 
ser reconhecido como equivalente ao 
certificado se o teor de ácido alfa dos 
produtos não for inferior ao do lúpulo a 
partir do qual foram elaborados.
A equivalência dos atestados é verificada 
de acordo com regras de execução 
adotadas pela Comissão.

Or. de

Alteração 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 129-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 129.º-A
Importações de lúpulo

1. Os produtos do setor de lúpulo só 
podem ser importados de países terceiros 
se apresentarem características 
qualitativas pelo menos equivalentes às 
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adotadas para os mesmos produtos 
colhidos na União ou elaborados a partir 
destes.
2. Os produtos são considerados como 
apresentando as características referidas 
no n.º 1 se forem acompanhados de um 
atestado emitido pelas autoridades do país 
de origem e reconhecido como 
equivalente ao certificado previsto no 
artigo 64.°-A.
No caso do lúpulo em pó, do lúpulo em pó 
rico em lupulina, do extrato de lúpulo e 
da mistura de lúpulo, o atestado só pode
ser reconhecido como equivalente ao 
certificado se o teor de ácido alfa dos 
produtos não for inferior ao do lúpulo a 
partir do qual foram elaborados.
3. A fim de minimizar a carga 
administrativa, a Comissão pode, por 
meio de atos delegados, fixar as condições 
em que não se aplicam as obrigações 
relacionadas com o atestado de 
equivalência e a rotulagem das 
embalagens.
4. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras relacionadas com o 
presente artigo, incluindo regras sobre o 
reconhecimento dos atestados de 
equivalência e a verificação das 
importações de lúpulo.

Or. es

Justificação

As disposições especiais para a importação de lúpulo que constam do artigo 158.º da atual 
OCMU, em virtude das quais se exige um atestado de qualidade dos produtos importados 
equivalente ao que se exige para a produção da União, devem estar patentes no texto 
proposto. Pressupõe uma exigência de qualidade da qual não se deve prescindir, sobretudo 
quando se está a defender uma maior reciprocidade no comércio com países terceiros.

Alteração 1918
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 130 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se o preço do mercado mundial do açúcar 
branco exceder o preço de referência 
europeu, fica a Comissão Europeia 
habilitada a suspender a taxa normal de 
direito aduaneiro de todas as variedades 
de açúcar, total ou parcialmente, durante 
um prazo que fixará, de modo a assegurar 
o abastecimento suficiente de açúcar no 
mercado europeu.

Or. de

Justificação

O sistema em vigor, até à data, de organização de mercado e dos regimes de importações não 
permite abastecer suficientemente o mercado europeu de alimentos e bebidas se os preços do 
mercado mundial estiverem altos.

Alteração 1919
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Suspensão dos direitos de importação no 

setor do açúcar
Se o preço do mercado mundial do açúcar 
branco exceder o preço de referência 
europeu, fica a Comissão Europeia 
habilitada a suspender a taxa normal de 
direito aduaneiro de todas as variedades 
de açúcar, total ou parcialmente, durante 
um prazo que fixará, de modo a assegurar 
o abastecimento suficiente de açúcar no 
mercado europeu.

Or. de
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Justificação

O sistema em vigor, até à data, de organização de mercado e dos regimes de importações não 
permite abastecer suficientemente o mercado europeu de alimentos e bebidas se os preços do 
mercado mundial estiverem altos.

Alteração 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130 A
Derrogações para os produtos importados 

e garantia especial no setor açucareiro
Tendo em conta as especificidades do 
setor do açúcar, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º relativos 
às licenças de importação de ramas 
açucareiras, que incidam sobre os 
seguintes domínios:
a) Quantidade de licenças a emitir em 
cada período de comercialização, de modo 
a garantir as necessidades de 
abastecimento de matéria-prima dos 
Refinadores a Tempo Inteiro. A emissão 
de licenças pode ocorrer ao longo de toda 
a campanha de comercialização e serão 
válidas apenas para essa campanha.
b) No início de cada campanha a 
Comissão deverá elaborar uma previsão 
das importações de ramas para refinação, 
tendo por base as origens preferenciais. 
Caso a previsão de importações fique 
abaixo necessidades de abastecimento dos 
Refinadores a Tempo Inteiro, poderão ser 
emitidas licenças de importação de 
qualquer origem, a direito nulo, para as 
quantidades em falta. A atribuição destas 
licenças de importação complementares 
pode ser faseada ao longo da campanha.
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Or. pt

Alteração 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130 A
Disposições especiais relativas à 

importação de cana-de-açúcar para 
refinação

1. São fixadas necessidades de 
abastecimento dos Refinadores a Tempo 
Inteiro (RTI), correspondentes a um total 
de 3.500.000 toneladas de cana-de-açúcar 
por campanha de comercialização 
(outubro a setembro), com a seguinte 
alocação por Estado-Membro:
a) [ ] toneladas para a Bulgária;
b) [ ] toneladas para França;
c) [ ] toneladas para a Itália;
d) [ ] toneladas para Portugal;
e) [ ] toneladas para a Espanha;
f) [ ] toneladas para a Roménia;
g) [ ] toneladas para a Finlândia;
h) [ ] toneladas para o Reino Unido.
2. As licenças de importação de cana-de-
açúcar para refinação são concedidas a 
RTI, até ao limite referido no n.º 1. Estas 
licenças podem ser pedidas ao longo da 
campanha de comercialização e devem ser 
válidas até ao fim da mesma.
3. No início de cada campanha de 
comercialização a Comissão elabora uma 
previsão das importações de cana-de-
açúcar, tendo por base as origens 
preferenciais. Caso essa previsão fique 
abaixo das necessidades de abastecimento 
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dos RTI, mencionadas no n.º 1, e sempre 
que necessário para assegurar a provisão 
da matéria-prima correspondente às 
necessidades de abastecimento dos RTI, a 
Comissão suspenderá a aplicação de 
tarifas sobre as importações de cana-de-
açúcar.

Or. pt

Alteração 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130 A
Necessidades de abastecimento 

tradicionais do setor da refinação do 
açúcar

1. Até ao fim da campanha de 
comercialização de 2019/2020, as 
necessidades de abastecimento 
tradicionais de açúcar do setor da 
refinação, expressas em açúcar branco, 
são fixadas pela União em 3 500 000 
toneladas por campanha de 
comercialização.
2. A única fábrica de transformação de 
beterraba açucareira em atividade em 
2005 em Portugal é considerada uma 
refinaria a tempo inteiro.
3. Os certificados de importação de 
açúcar para refinação só são emitidos 
para refinarias a tempo inteiro e desde 
que as quantidades em causa não 
excedam as quantidades que podem ser 
importadas no quadro das necessidades de 
abastecimento tradicionais referidas no 
n.º 1. Os certificados só são transferíveis 
entre refinarias a tempo inteiro e o seu 
prazo de validade caduca no final da 
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campanha de comercialização para a qual 
tenham sido emitidos.
O presente número aplica-se nos seis 
primeiros meses de cada campanha de 
comercialização.
4. Tendo em conta a necessidade de 
garantir que o açúcar importado 
destinado a refinação seja refinado em 
conformidade com a presente subsecção, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados nos termos do artigo 
160.º, adotar:
a) Certas definições relativas ao 
funcionamento do regime de importação a 
que se refere o n.º 1;
b) As condições e os requisitos de 
elegibilidade que um operador tem de 
reunir para apresentar um pedido de 
certificado de importação, incluindo a 
constituição de uma garantia;
c) Regras relativas a sanções 
administrativas a aplicar.
5. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados nos termos do 
procedimento de exame referido no artigo 
162.º, n.º 2, adotar as regras necessárias 
sobre as provas e documentos a 
apresentar pelos operadores, 
nomeadamente pelos refinadores a tempo 
inteiro, relativamente às exigências e 
obrigações de importação.

Or. pt

Alteração 1923
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
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Necessidades de abastecimento 
tradicionais do setor da refinação do 

açúcar 
1. Até final da campanha de 
comercialização 2019-2020, as 
necessidades de abastecimento 
tradicionais de açúcar do setor da 
refinação, expressas em açúcar branco, 
são fixadas para a UE em 3 500 000 
toneladas por campanha de 
comercialização.
2. A Comissão pode, através de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o artigo 160.º, reduzir o montante das 
necessidades de abastecimento 
tradicionais indicadas no n.º 1 quando 
determinar que, para a campanha de 
comercialização em causa, o total de 
importações de açúcar e isoglicose irá 
exceder significativamente a procura de 
açúcar em bruto.  Nesse caso, a redução 
das quantidades no que toca às 
necessidades de abastecimento 
tradicionais far-se-á sempre acompanhar 
de uma redução das quotas de beterraba 
sacarina e de isoglicose, ao passo que, 
tendo em atenção a redução das 
quantidades máximas de importação, a 
Comissão deverá fixar uma taxa comum 
para a redução dos três produtos.
3. A única fábrica de processamento de 
beterraba sacarina em atividade em 2005 
em Portugal é considerada uma refinaria 
a tempo inteiro.
4. Os certificados de importação de 
açúcar para refinação só são emitidos 
para refinarias a tempo inteiro e desde 
que as quantidades em causa não 
excedam as quantidades que podem ser 
importadas no quadro das necessidades de 
abastecimento tradicionais referidas no 
n.º 1. Os certificados só são transferíveis 
entre refinarias a tempo inteiro e o seu 
prazo de validade caduca no final da 
campanha de comercialização para a qual 
tenham sido emitidos. O presente número 



PE492.804v01-00 66/168 AM\907936PT.doc

PT

é aplicável aos primeiros três meses de 
cada campanha de comercialização.
5. Tendo em conta a necessidade de 
garantir que o açúcar importado 
destinado a refinação seja refinado em 
conformidade com a presente subsecção, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados nos termos do 
artigo 160.º, adotar:
а) Certas definições relativas ao 
funcionamento do regime de importação a 
que se refere o n.º 1;
b) As condições e os requisitos de 
elegibilidade que um operador tem de 
reunir para apresentar um pedido de 
certificado de importação, incluindo a 
constituição de uma garantia;
b) Regras relativas a sanções 
administrativas a aplicar.
6. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados nos termos do 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, adotar as regras 
necessárias sobre as provas e documentos 
a apresentar pelos operadores, 
nomeadamente pelos refinadores a tempo 
inteiro, relativamente às exigências e 
obrigações de importação.

Or. bg

Justificação

A alteração sugerida recupera parcialmente os artigos 250.º a 262.º da proposta de 
regulamento apresentada na COM(2010)799. A alteração de fundo proposta consiste no 
ajustamento da atual quota de importação de 2 489 735 toneladas para 3 500 000 toneladas. 
Este aumento é necessário na medida em que o açúcar em bruto disponível atualmente não 
satisfaz as necessidades do mercado. Por conseguinte, as refinarias não estão a trabalhar na 
capacidade máxima, o que por sua vez conduz ao aumento do preço do produto final. 

Alteração 1924
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Disposições especiais de importação para 
o açúcar de cana destinado à refinação

A necessidade de abastecimento europeia 
de açúcar de cana destinado à refinação 
deve ser fixada para a Comunidade em 
3 500 000 toneladas por campanha de 
comercialização.
1. Para além do disposto no artigo 117.º, 
no que diz respeito ao açúcar de cana 
para refinação, os certificados de 
importação de açúcar de cana para 
refinação só são emitidos para refinarias 
a tempo inteiro e desde que as 
quantidades em causa não excedam a 
quantidade fixada no quadro da 
necessidade de abastecimento europeia 
referida no n.º 1.
2. Os referidos certificados de importação 
emitidos nos termos do n.º 2 só são 
transferíveis entre refinarias a tempo 
inteiro e o seu prazo de validade caduca 
no final da campanha de comercialização 
para a qual tenham sido emitidos.
3. A Comissão deve suspender a aplicação 
de direitos de importação ao açúcar de 
cana para refinação do código NC 1701 
14 10 em relação à quantidade 
complementar necessária para permitir, 
em cada uma das campanhas de 
comercialização, um abastecimento 
adequado das refinarias a tempo inteiro.
4. A referida quantidade complementar é 
fixada pela Comissão, com base na 
relação entre as necessidades de 
abastecimento europeias referidas no n.º 1 
e as previsões de abastecimento de açúcar 
de cana para refinação para a campanha 
de comercialização em causa. A Comissão 
deve estabelecer uma previsão no início 
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de cada campanha de comercialização. A 
previsão será atualizada com base na 
quantidade de açúcar de cana para 
refinação cujo abastecimento está previsto 
durante a campanha de comercialização 
em causa, incluindo qualquer quantidade 
complementar já emitida relativamente à 
referida campanha de comercialização.
5. A atualização será efetuada antes da 
atribuição de uma quantidade 
complementar e da subsequente emissão 
de certificados de importação. Uma 
percentagem significativa dos certificados 
de importação relativos à quantidade 
complementar, que pode chegar aos 70 %, 
deve ser emitida durante cada campanha 
de comercialização, o mais tardar até ao 
final de novembro. Os certificados de 
importação relativos a metade da 
quantidade complementar restante devem 
ser emitidos o mais tardar até ao final de 
fevereiro, devendo os restantes 
certificados de importação ser emitidos o 
mais tardar até ao final de maio.
6. Os certificados de importação relativos 
a qualquer quantidade complementar 
restante são atribuídos até ao dia 30 de 
setembro de cada campanha de 
comercialização. Os certificados de 
importação relativos à quantidade 
complementar em causa, concedidos nos 
termos do presente número, são válidos 
durante os primeiros três meses da 
campanha de comercialização seguinte.
7. Sempre que preveja um abastecimento 
total de açúcar e isoglicose 
significativamente superior à procura, a 
Comissão pode, em qualquer campanha 
de comercialização, reduzir as 
necessidades de abastecimento europeias 
referidas no n.º 1, juntamente e em 
paralelo com as quotas de beterraba e de 
isoglicose. A redução seria efetuada 
através da aplicação de uma percentagem 
comum às necessidades de abastecimento 
europeias, assim como às quotas de 
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beterraba e de isoglicose.

Or. en

Alteração 1925
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Refinarias a tempo inteiro – três meses de 
exclusividade para importar açúcar bruto
1. Desde o início da campanha de 
comercialização de açúcar de 2015/2016, 
a 1 de outubro de 2015, até ao final da 
campanha de comercialização de açúcar 
de 2019/2020, a 30 de setembro de 2020, 
durante os primeiros três meses de cada 
campanha de comercialização (de 1 de 
outubro a 31 de dezembro), é concedida 
às refinarias a tempo inteiro definidas no 
anexo II, parte I-A [C1] exclusividade 
para importarem açúcar bruto para 
refinação até ao limite de 2 489 735 
toneladas, expressas em açúcar branco.
2. Tendo em conta a necessidade de 
garantir que o açúcar importado 
destinado a refinação seja refinado em 
conformidade com a presente subsecção, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados nos termos do 
artigo 160.º, adotar:
a) Certas definições relativas ao 
funcionamento do regime de importação a 
que se refere o n.º 1;
b) As condições e os requisitos de 
elegibilidade que um operador tem de 
reunir para apresentar um pedido de 
certificado de importação, incluindo a 
constituição de uma garantia;
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c) Regras relativas a sanções 
administrativas a aplicar.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados nos termos do 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, adotar as regras 
necessárias sobre as provas e documentos 
a apresentar pelos operadores, 
nomeadamente pelos refinadores a tempo 
inteiro, relativamente às exigências e 
obrigações de importação. [C1] Alteração 
n.º 424 proposta por Dantin – Anexo III 
do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho

Or. en

Justificação

A fim de manter o equilíbrio entre o açúcar nacional e o importado, a presente alteração 
altera o artigo 153.º dos Regulamentos (CE) n.os1234/2007 e 361/2008 do Conselho de forma 
a manter a atual situação que concede um privilégio de três meses aos refinadores a tempo 
inteiro, reformulando-o com o objetivo de garantir maior clareza jurídica. As 2 489 735 
toneladas provêm do Regulamento (CE) n.º 361/2008 do Conselho, e devem ser consideradas 
como um limite e não como um objetivo.

Alteração 1926
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Refinarias a tempo inteiro – exclusividade 
durante três meses para a importação de 

açúcar bruto
1. Desde o início da campanha de 
comercialização do açúcar de 2015/2016, 
ou seja, a partir do dia 1 de outubro de 
2015 até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2019/2020, 
ou seja, até ao dia 30 de setembro de 
2020, nos três primeiros meses de cada 
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campanha de comercialização (de 1 de 
outubro a 31 de dezembro), é concedido 
às refinarias a tempo inteiro, em 
conformidade com o estabelecido no 
anexo II, parte I-A, o direito exclusivo de 
importação de açúcar bruto destinado à 
refinação nas quantidades referidas no 
certificado de importação, até 2 489 735 
toneladas, transformadas em equivalente 
de açúcar branco.
2. Tendo em conta a necessidade de 
garantir que o açúcar importado 
destinado à refinação é refinado em 
conformidade com a presente subsecção, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados em conformidade com 
o artigo 160.º, adotar:
a) certas definições relativas ao 
funcionamento do regime de importação a 
que se refere o n.º 1;
b) as condições e os requisitos de 
elegibilidade que um operador tem de 
cumprir para apresentar um pedido de 
certificado de importação, incluindo a 
constituição de uma garantia;
c) as regras relativas às sanções 
administrativas a aplicar.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados pelo procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2, 
adotar todas as regras necessárias sobre 
as provas e documentos que devem ser 
apresentados pelos operadores, 
nomeadamente pelos refinadores a tempo 
inteiro, relativamente às exigências e 
obrigações de importação.

Or. pl

Alteração 1927
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Refinarias a tempo inteiro –

Exclusividade de 3 meses para a 
importação de açúcar bruto destinado a 

refinação
1. Até 30 de setembro de 2020 e durante 
os 3 primeiros meses da campanha de 
comercialização (de 1 de outubro a 31 de 
dezembro), as refinarias a tempo inteiro, 
tal como definidas no Anexo II, Parte I-A 
(nova), têm acesso exclusivo aos 
certificados de importação de açúcar 
bruto destinado a refinação, até um limite 
de 2 489 735 toneladas de certificados de 
exportação expressos em açúcar branco.
2. Tendo em conta a necessidade de 
garantir que o açúcar importado 
destinado a refinação seja refinado em 
conformidade com a presente subsecção, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados nos termos do 
artigo 160.º, adotar:
a) certas definições relativas ao 
funcionamento do regime de importação a 
que se refere o n.º 1;
b) as condições e os requisitos de 
elegibilidade que um operador tem de 
reunir para apresentar um pedido de 
certificado de importação, incluindo a 
constituição de uma garantia;
c) regras relativas a sanções 
administrativas a aplicar.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados nos termos do 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, adotar as regras 
necessárias sobre as provas e documentos 
a apresentar pelos operadores, 
nomeadamente pelos refinadores a tempo 
inteiro, relativamente às exigências e 
obrigações de importação.
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Or. fr

Alteração 1928
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Refinarias a tempo inteiro –

Exclusividade de 3 meses para a 
importação de açúcar bruto destinado a 

refinação
1. Até 30 de setembro de 2020 e durante 
os 3 primeiros meses da campanha de 
comercialização (de 1 de outubro a 31 de 
dezembro), as refinarias a tempo inteiro, 
tal como definidas no Anexo II, Parte I-A 
(nova), têm acesso exclusivo aos 
certificados de importação de açúcar 
bruto destinado a refinação, até um limite 
de 2 489 735 toneladas de certificados de 
exportação expressos em açúcar branco.
2. Tendo em conta a necessidade de 
garantir que o açúcar importado 
destinado a refinação seja refinado em 
conformidade com a presente subsecção, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados nos termos do 
artigo 160.º, adotar:
a) certas definições relativas ao 
funcionamento do regime de importação a 
que se refere o n.º 1; b), as condições e os 
requisitos de elegibilidade que um 
operador tem de reunir para apresentar 
um pedido de certificado de importação, 
incluindo a constituição de uma garantia; 
c) regras relativas a sanções 
administrativas a aplicar.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados nos termos do 
procedimento de exame referido no 
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artigo 162.º, n.º 2, adotar as regras 
necessárias sobre as provas e documentos 
a apresentar pelos operadores, 
nomeadamente pelos refinadores a tempo 
inteiro, relativamente às exigências e 
obrigações de importação.

Or. fr

Justificação

Coerente com a situação atual que concede o privilégio dos três meses às refinarias a tempo 
inteiro e que abriu a refinação às refinarias não tradicionais, e tendo em conta o acesso 
adicional ao açúcar bruto concedido no quadro da execução dos recentes acordos bilaterais 
de comércio livre e que deverá ser aplicado em 2013. Além disso, deverá prestar-se uma 
atenção especial ao limite de 2.489735 Mt, por forma a manter o equilíbrio entre o açúcar de 
beterraba e o açúcar bruto importado.

Alteração 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Suspensão dos direitos de importação no 

setor do açúcar
1. Até ao fim do regime de quotas, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, suspender total ou 
parcialmente os direitos de importação em 
relação aos seguintes produtos, com vista 
a garantir o abastecimento necessário à 
fabricação dos produtos referidos no 
artigo 101.º-M, n.º 2:
a) Açúcar do código NC 1701;
b) Isoglicose dos códigos NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
2. A suspensão de direitos de importação 
referida no n.º 1 é desencadeada 
automaticamente, assim que o preço 
declarado da UE para o açúcar branco 
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atinja 150 % do preço de referência. O 
direito aduaneiro normal será reposto 
automaticamente, quando o preço 
declarado da UE for inferior a 150 % do 
preço de referência.

Or. en

Justificação

É necessário um estímulo de 150 % do preço de referência da UE para o açúcar branco, ou 
606,6 euros por tonelada (o preço de referência é 404,4 euros por tonelada), para evitar uma 
volatilidade excessiva. Caso se registem quebras no aprovisionamento, as importações 
adicionais ajudarão a descongestionar o mercado exercendo, além disso, um efeito positivo 
sobre a concorrência na base de abastecimento da UE, que se encontra atualmente 
demasiado concentrada.

Alteração 1930
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Suspensão dos direitos de importação no 
setor do açúcar
1. Até ao fim do regime de quotas, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, suspender total ou 
parcialmente os direitos de importação em 
relação aos seguintes produtos, com vista 
a garantir o abastecimento necessário à 
fabricação dos produtos referidos no 
artigo 101.º-M, n.º 2:
Açúcar do código NC 1701;
Isoglicose dos códigos NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
2. A suspensão de direitos de importação 
referida no n.º 1 é desencadeada 
automaticamente, assim que o preço 
declarado da UE para o açúcar branco 
atinja 150 % do preço de referência. O 



PE492.804v01-00 76/168 AM\907936PT.doc

PT

direito aduaneiro normal será reposto 
automaticamente, quando o preço 
declarado da UE for inferior a 150 % do 
preço de referência.

Or. en

Alteração 1931
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 130-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-B
Suspensão dos direitos de importação 

para quantidades adicionais de cana-de-
açúcar para refinação 

1. Os direitos de importação de açúcar de 
cana para refinação devem ser suspensos 
no que toca a quantidades adicionais 
necessárias para garantir o abastecimento 
das refinarias a tempo inteiro na 
campanha de comercialização em causa.
2. A Comissão deve, através de atos de 
execução, definir as quantidades 
adicionais referidas no n.º 1, que 
assentarão na diferença entre as 
necessidades de abastecimento 
tradicionais indicadas no artigo 130.º-A e 
a estimativa de abastecimento de cana-de-
açúcar para refinação durante a 
campanha de comercialização em causa.
3. No início de cada campanha de 
comercialização, a Comissão apresentará 
uma estimativa de abastecimento de cana-
de-açúcar para refinação, que será 
atualizada tendo em conta a quantidade 
de cana-de-açúcar  a importar durante a 
campanha de comercialização em causa. 
A referida atualização deve ser realizada 
antes da afetação da quantidade adicional 
e da subsequente emissão de certificados 
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de importação para essa quantidade. 
4. Até novembro do ano da campanha de 
comercialização em causa, a Comissão 
emitirá certificados de importação para 
70 % do açúcar destinado a refinação que 
constitui parte da quantidade adicional. 
Os certificados de importação referentes à 
quantidade adicional remanescente são 
emitidas, para o primeiro semestre, até 
final de fevereiro e, para o segundo 
semestre, até final de maio do ano da 
campanha de comercialização. 
5. Se, após a atualização da estimativa, a 
necessidade for aumentar a quantidade 
adicional, a diferença entre esse aumento 
e a quantidade inicialmente fixada deverá 
ser afetada mediante a emissão de 
certificados até ao final da campanha de 
comercialização em causa, os quais serão 
igualmente válidos durante os primeiros 
três meses da campanha de 
comercialização seguinte.

Or. bg

Justificação

De modo a permitir a importação do volume total das necessidades de abastecimento 
tradicionais, sem que haja simultaneamente uma subida acentuada do preço do açúcar em 
bruto devido à imposição de taxas mais elevadas de direitos relativamente à quantidade 
adicional, também se deve aplicar a isenção de direitos, da mesma forma que é aplicável às 
importações de países aos quais foram concedidas preferências. Desta forma, garante-se o 
acesso das refinarias a tempo inteiro ao açúcar em bruto e criam-se condições propícias à 
livre concorrência e a uma redução do preço final dos produtos.

Alteração 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 130-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-B
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1. A Comissão proporá, até 31 de 
dezembro de 2013, através de um ato de 
execução, uma pauta aduaneira comum 
revista para os seguintes produtos:
a) Açúcar do código NC 1701;
b) Isoglicose dos códigos NC
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e
1702 90 30.
Os novos direitos aduaneiros para o 
açúcar devem refletir a diferença entre os 
preços de referência antes e depois da 
reforma de 2006, a fim de oferecerem um 
nível de proteção comparável.
2. Antes da supressão das quotas do 
açúcar, a Comissão apresentará uma 
proposta relativa à supressão dos direitos 
de importação para os produtos 
mencionados no primeiro número do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Até à supressão das quotas do açúcar, os direitos aduaneiros devem ser reduzidos a fim de 
oferecerem um nível de proteção semelhante ao oferecido antes do início da reforma do setor 
do açúcar em 2006. No entanto, a supressão das quotas do açúcar necessitará de adaptações 
adicionais no que se refere ao regime de importação da UE, a fim de evitar a concentração 
excessiva da oferta e permitir o acesso a matérias-primas suficientes em mercados 
deficitários. A Comissão deve apresentar uma proposta antes da supressão das quotas, isto é, 
até 30 de setembro de 2015.

Alteração 1933
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 130-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-B
1. A Comissão proporá, até 31 de 
dezembro de 2013, através de um ato de 
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execução, uma pauta aduaneira comum 
revista para os seguintes produtos:
a) Açúcar do código NC 1701;
b) Isoglicose dos códigos NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Os novos direitos aduaneiros para o 
açúcar devem refletir a diferença entre os 
preços de referência antes e depois da 
reforma de 2006, a fim de oferecerem um 
nível de proteção comparável.
2. 2. Antes da supressão das quotas do 
açúcar, a Comissão apresentará uma 
proposta relativa à supressão dos direitos 
de importação para os produtos 
mencionados no primeiro número do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1934
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 130-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-C (novo)
1. A Comissão proporá, até 1 de janeiro 
de 2014, através de um ato de execução, 
uma pauta aduaneira comum revista para 
os produtos do código NC 1701.
Os novos direitos aduaneiros para açúcar 
branco e bruto não devem ser superiores a 
50 % do preço de referência para os 
respetivos produtos.
2. A Comissão apresentará, até 30 de 
setembro de 2015, uma análise do impacto 
da supressão total dos direitos de 
importação para os produtos 
mencionados no primeiro número do 
presente artigo na competitividade da 
cadeia alimentar na UE, incluindo nos 
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consumidores.

Or. en

Alteração 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Parte III – capítulo VI – título

Texto da Comissão Alteração

Restituições à exportação Disposições relativas à exportação

Or. en

Alteração 1936
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte III – Capítulo VI – Título

Texto da Comissão Alteração

Restituições à exportação Disposições relativas à exportação

Or. fr

Alteração 1937
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1940
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 1941
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1942
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1943
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.° do 
Tratado, a diferença entre essas cotações 
ou preços e os preços praticados na União 
pode ser coberta por restituições à 
exportação, no que se refere:

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e até que as 
restituições à exportação sejam 
suprimidas, a diferença entre essas 
cotações ou preços e os preços praticados 
na União pode ser coberta por restituições 
à exportação, no que se refere:

Or. en

Justificação

Importa salientar e indicar que as restituições à exportação como instrumento serão 
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suprimidas. Esta alteração é parte integrante da abordagem da UE à OMC desde há muito 
tempo, e a utilização de restituições deve ser suprimida independentemente das discussões no 
âmbito da OMC.

Alteração 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, a 
diferença entre essas cotações ou preços e 
os preços praticados na União pode ser 
coberta por restituições à exportação, no 
que se refere:

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, na 
situação particularmente difícil nos 
mercados de produtos em causa, a 
diferença entre essas cotações ou preços e 
os preços praticados na União pode ser 
coberta por restituições à exportação, no 
que se refere:

Or. pl

Justificação

Perante uma tendência geral decrescente no que diz respeito à utilização de restituições à 
exportação na União Europeia, deve tentar limitar-se a utilização das mesmas a situações 
particularmente difíceis ou a crises nos mercados de produtos abrangidos pelas restituições.

Alteração 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, a 

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, sem 
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diferença entre essas cotações ou preços e 
os preços praticados na União pode ser 
coberta por restituições à exportação, no 
que se refere:

prejuízo dos princípios enunciados no 
artigo 3.º, n.º 5, do Tratado da União 
Europeia, a diferença entre essas cotações 
ou preços e os preços praticados na União 
pode ser coberta por restituições à 
exportação, no que se refere:

Or. en

Justificação

É importante garantir que as subvenções à exportação não prejudicam o desenvolvimento 
dos setores agrícolas em países em vias de desenvolvimento ao provocarem uma subcotação 
dos preços na produção local.

Alteração 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, a 
diferença entre essas cotações ou preços e 
os preços praticados na União pode ser 
coberta por restituições à exportação, no 
que se refere:

1. As restituições à exportação regidas 
pelo presente capítulo só se aplicam em 
conjunção com o artigo 154.º do presente 
Regulamento. Na medida do necessário 
para permitir a exportação com base nas 
cotações ou preços no mercado mundial e 
dentro dos limites decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.° do 
Tratado, a diferença entre essas cotações 
ou preços e os preços praticados na União 
pode ser coberta por restituições à 
exportação, no que se refere:

Or. de

Alteração 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Aos produtos indicados no presente 
número, alínea a), subalíneas i), ii), iii), v) 
e vii), a exportar sob a forma de 
mercadorias transformadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1216/2009 do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, que estabelece o 
regime de trocas aplicável a certas 
mercadorias resultantes da transformação 
de produtos agrícolas46, e sob a forma dos 
produtos que contêm açúcar enumerados 
no anexo I, parte X, alínea b).

b) aos produtos indicados no presente 
número, alínea a), subalíneas i), ii), iii), v) 
e vii), a exportar sob a forma de 
mercadorias transformadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1216/2009 do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, que estabelece o 
regime de trocas aplicável a certas 
mercadorias resultantes da transformação 
de produtos agrícolas46, incluindo os 
produtos exportados sob a forma de 
mercadorias não incluídas no anexo I do 
Tratado, de acordo com o Regulamento 
(UE) n.º 578/2010 da Comissão, de 29 de 
junho de 2010, e sob a forma dos produtos 
que contêm açúcar enumerados no anexo I, 
parte X, alínea b).

Or. es

Justificação

Existem mercadorias, exportadas sob a forma de produtos não incluídos no anexo I do 
Tratado, que não se encontram abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º 1216/2009, mas sim 
pelo Regulamento (UE) n.º 578/2010, de 29 de junho, e que incluem produtos de elevada 
sensibilidade comercial. A referência direta ao Regulamento (CE) n.º 1216/2009 pode levar a 
mal entendidos por parte dos operadores, que podem considerar que esses produtos não 
estão abrangidos pelo regime de restituições à exportação.

Alteração 1948
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A restituição para os produtos 
referidos no n.º 1 será concedida até ao 
montante mais elevado, fixado em 0 
euros.

Or. de
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Justificação

Nos últimos anos, as restituições à exportação para a maioria dos produtos diminuíram ou 
foram reduzidas a zero. As restituições à exportação são criticadas pelo seu efeito de 
distorção do comércio e, por conseguinte, já só deveriam ser utilizadas como instrumento de 
combate à crise e de ajuda, devendo ser fixadas em zero.

Alteração 1949
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 134

Texto da Comissão Alteração

Artigo 134.º Suprimido
Atribuição das restituições à exportação

As quantidades que podem ser exportadas 
com uma restituição à exportação são 

atribuídas pelo método:
a) Mais adaptado à natureza do produto e 
à situação do mercado pertinente e que 
permita utilizar os recursos disponíveis 
com a maior eficiência, tendo em conta a 
eficiência e estrutura das exportações da 
União e o seu impacto no equilíbrio do 
mercado, sem criar discriminações entre 
os operadores em causa, nomeadamente 
entre pequenos e grandes operadores;
b) Administrativamente menos complexo 
para os operadores, atendendo às 
exigências de gestão.

Or. fr

Alteração 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 134
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 134.º Suprimido
Atribuição das restituições à exportação

As quantidades que podem ser exportadas 
com uma restituição à exportação são 

atribuídas pelo método:
a) Mais adaptado à natureza do produto e 
à situação do mercado pertinente e que 
permita utilizar os recursos disponíveis 
com a maior eficiência, tendo em conta a 
eficiência e estrutura das exportações da 
União e o seu impacto no equilíbrio do
mercado, sem criar discriminações entre 
os operadores em causa, nomeadamente 
entre pequenos e grandes operadores;
b) Administrativamente menos complexo 
para os operadores, atendendo às 
exigências de gestão.

Or. en

Alteração 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 134

Texto da Comissão Alteração

Artigo 134.º Suprimido
Atribuição das restituições à exportação

As quantidades que podem ser exportadas 
com uma restituição à exportação são 

atribuídas pelo método:
a) Mais adaptado à natureza do produto e 
à situação do mercado pertinente e que 
permita utilizar os recursos disponíveis 
com a maior eficiência, tendo em conta a 
eficiência e estrutura das exportações da 
União e o seu impacto no equilíbrio do 
mercado, sem criar discriminações entre 
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os operadores em causa, nomeadamente 
entre pequenos e grandes operadores;
b) Administrativamente menos complexo 
para os operadores, atendendo às 
exigências de gestão.

Or. en

Alteração 1952
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 134

Texto da Comissão Alteração

Artigo 134.º Suprimido
Atribuição das restituições à exportação

As quantidades que podem ser exportadas 
com uma restituição à exportação são 

atribuídas pelo método:
a) Mais adaptado à natureza do produto e 
à situação do mercado pertinente e que 
permita utilizar os recursos disponíveis 
com a maior eficiência, tendo em conta a 
eficiência e estrutura das exportações da 
União e o seu impacto no equilíbrio do 
mercado, sem criar discriminações entre 
os operadores em causa, nomeadamente 
entre pequenos e grandes operadores;
b) Administrativamente menos complexo 
para os operadores, atendendo às 
exigências de gestão.

Or. fr

Alteração 1953
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 134
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 134.º Suprimido
Atribuição das restituições à exportação

As quantidades que podem ser exportadas 
com uma restituição à exportação são 

atribuídas pelo método:
a) Mais adaptado à natureza do produto e 
à situação do mercado pertinente e que 
permita utilizar os recursos disponíveis 
com a maior eficiência, tendo em conta a 
eficiência e estrutura das exportações da 
União e o seu impacto no equilíbrio do 
mercado, sem criar discriminações entre 
os operadores em causa, nomeadamente 
entre pequenos e grandes operadores;
b) Administrativamente menos complexo 
para os operadores, atendendo às 
exigências de gestão.

Or. en

Alteração 1954
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 135

Texto da Comissão Alteração

Artigo 135.º Suprimido
Fixação das restituições à exportação

1. Em toda a União são aplicáveis aos 
mesmos produtos as mesmas restituições à 
exportação. Podem, porém, ser 
diferenciadas em função do destino, 
nomeadamente se a situação do mercado 
mundial, as exigências específicas de 
determinados mercados ou obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado o 
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exigirem.
2. O Conselho adota medidas sobre a 
fixação das restituições nos termos do 
artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. fr

Alteração 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 135

Texto da Comissão Alteração

Artigo 135.º Suprimido
Fixação das restituições à exportação

1. Em toda a União são aplicáveis aos 
mesmos produtos as mesmas restituições à 
exportação. Podem, porém, ser 
diferenciadas em função do destino, 
nomeadamente se a situação do mercado 
mundial, as exigências específicas de 
determinados mercados ou obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado o 
exigirem.
2. O Conselho adota medidas sobre a 
fixação das restituições em conformidade 
com o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. en

Alteração 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 135

Texto da Comissão Alteração

Artigo 135.º Suprimido



AM\907936PT.doc 91/168 PE492.804v01-00

PT

Fixação das restituições à exportação
1. Em toda a União são aplicáveis aos 
mesmos produtos as mesmas restituições à 
exportação. Podem, porém, ser 
diferenciadas em função do destino, 
nomeadamente se a situação do mercado 
mundial, as exigências específicas de 
determinados mercados ou obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado o 
exigirem.
2. O Conselho adota medidas sobre a 
fixação das restituições em conformidade 
com o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. en

Alteração 1957
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 135

Texto da Comissão Alteração

Artigo 135.º Suprimido
Fixação das restituições à exportação

1. Em toda a União são aplicáveis aos 
mesmos produtos as mesmas restituições à 
exportação. Podem, porém, ser 
diferenciadas em função do destino, 
nomeadamente se a situação do mercado 
mundial, as exigências específicas de 
determinados mercados ou obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado o 
exigirem.
2. O Conselho adota medidas sobre a 
fixação das restituições nos termos do 
artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. fr
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Alteração 1958
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 135

Texto da Comissão Alteração

Artigo 135.º Suprimido
Fixação das restituições à exportação

1. Em toda a União são aplicáveis aos 
mesmos produtos as mesmas restituições à 
exportação. Podem, porém, ser 
diferenciadas em função do destino, 
nomeadamente se a situação do mercado 
mundial, as exigências específicas de 
determinados mercados ou obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado o 
exigirem.
2. O Conselho adota medidas sobre a 
fixação das restituições em conformidade 
com o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. en

Alteração 1959
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho adota medidas sobre a 
fixação das restituições em conformidade 
com o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 43.º, n.º 3, constitui a exceção ao processo legislativo ordinário, segundo o qual o 
Conselho adota medidas relativas à fixação de ajudas, preços, quantidades, etc. Não se 
pretende que o Conselho adote medidas relativas à fixação de restituições à exportação, 
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motivo pelo qual a presente alteração suprime o artigo 135.º, n.º 2.

Alteração 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em casos excecionais e devidamente 
fundamentados em relação a grãos de 
cereais, a Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, pode diferenciar o nível 
de restituições à exportação dos 
Estados-Membros.

Or. pl

Justificação

Tal como no caso da intervenção pública no mercado dos cereais, é necessário prever-se a 
utilização do instrumento das restituições à exportação nas regiões selecionadas.

Alteração 1961
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 136

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 136

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 136

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1964
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 136

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 1965
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 136

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. en

Alteração 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 137

Texto da Comissão Alteração

Artigo 137.º Suprimido
Restituições à exportação de animais 

vivos no setor da carne de bovino
1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.
2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso 
a terceiros independentes.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 137

Texto da Comissão Alteração

Artigo 137.º Suprimido
Restituições à exportação de animais 

vivos no setor da carne de bovino
1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.
2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso 
a terceiros independentes.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Esse 
ato de execução é adotado em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. de
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Alteração 1968
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 137

Texto da Comissão Alteração

Artigo 137.º Suprimido
Restituições à exportação de animais 

vivos no setor da carne de bovino
1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.
2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso 
a terceiros independentes.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Estes 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
162º, n.º 2.

Or. fr
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Alteração 1969
Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 137

Texto da Comissão Alteração

Artigo 137.º Suprimido
Restituições à exportação de animais 

vivos no setor da carne de bovino
1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.
2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso 
a terceiros independentes.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 1970
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 137

Texto da Comissão Alteração

Artigo 137.º Suprimido
Restituições à exportação de animais 

vivos no setor da carne de bovino
1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.
2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso 
a terceiros independentes.
3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 137 – título

Texto da Comissão Alteração

Restituições à exportação de animais vivos 
no setor da carne de bovino

Exportação de animais vivos

Or. en

Alteração 1972
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 137 – Título

Texto da Comissão Alteração

Restituições à exportação de animais vivos 
no setor da carne de bovino

Disposições relativas à exportação de 
animais vivos no setor da carne de bovino

Or. fr

Alteração 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1974
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere aos produtos do setor 
da carne de bovino, a concessão e o 
pagamento da restituição à exportação de 
animais vivos estão sujeitos ao 
cumprimento das exigências relativas ao 
bem-estar dos animais estabelecidas na 
legislação da União, nomeadamente no 
que se refere à proteção dos animais 
durante o transporte.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso a 

2. Tendo em conta a necessidade de 
incentivar os exportadores ao respeito das 
condições de bem-estar dos animais, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso a 
terceiros independentes.
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terceiros independentes.

Or. en

Alteração 1976
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta a necessidade de 
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, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de bem-
estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso a 
terceiros independentes.

2. Tendo em conta a necessidade de 
incentivar os exportadores ao respeito das 
condições de bem-estar dos animais, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita às exigências de 
bem-estar dos animais fora do território 
aduaneiro da União, incluindo o recurso a 
terceiros independentes.

Or. fr

Alteração 1977
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta a necessidade de 
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 

2. Tendo em conta a necessidade de 
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 
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subordinadas à observância das exigências 
de bem-estar dos animais, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita às exigências de bem-estar dos 
animais fora do território aduaneiro da 
União, incluindo o recurso a terceiros 
independentes.

subordinadas à observância das exigências
de bem-estar dos animais, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita às exigências de bem-estar dos 
animais fora do território aduaneiro da 
União, incluindo o recurso a terceiros 
independentes, e a garantir que os 
produtos de origem animal produzidos em 
países terceiros satisfazem as exigências 
de bem-estar dos animais na União. 

Or. en

Alteração 1978
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 138

Texto da Comissão Alteração

Artigo 138.º Suprimido
Limites aplicáveis às exportações

Os compromissos de volume decorrentes 
de acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado são respeitados 
com base nos certificados de exportação 
emitidos para os períodos de referência 
aplicáveis aos produtos em causa.
A Comissão pode adotar os atos de 
execução necessários para respeitar os 
compromissos de volume, incluindo a 
cessação ou limitação da emissão de 
certificados de exportação quando esses 
compromissos forem ou puderem ser 
excedidos. Quanto ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do Acordo da 
OMC sobre a Agricultura, a eficácia dos 
certificados de exportação não é afetada 
pelo termo de um período de referência.

Or. fr
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Alteração 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 138

Texto da Comissão Alteração

Artigo 138.º Suprimido
Limites aplicáveis às exportações

Os compromissos de volume decorrentes 
de acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado são respeitados 
com base nos certificados de exportação 
emitidos para os períodos de referência 
aplicáveis aos produtos em causa.
A Comissão pode adotar os atos de 
execução necessários para respeitar os 
compromissos de volume, incluindo a 
cessação ou limitação da emissão de 
certificados de exportação quando esses
compromissos forem ou puderem ser 
excedidos. Quanto ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do Acordo da 
OMC sobre a Agricultura, a eficácia dos 
certificados de exportação não é afetada 
pelo termo de um período de referência.

Or. en

Alteração 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 138

Texto da Comissão Alteração

Artigo 138.º Suprimido
Limites aplicáveis às exportações

Os compromissos de volume decorrentes 
de acordos celebrados nos termos do 
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artigo 218.º do Tratado são respeitados 
com base nos certificados de exportação 
emitidos para os períodos de referência 
aplicáveis aos produtos em causa.
A Comissão pode adotar os atos de 
execução necessários para respeitar os 
compromissos de volume, incluindo a 
cessação ou limitação da emissão de 
certificados de exportação quando esses 
compromissos forem ou puderem ser 
excedidos. Quanto ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do Acordo da 
OMC sobre a Agricultura, a eficácia dos 
certificados de exportação não é afetada 
pelo termo de um período de referência.

Or. en

Alteração 1981
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 138

Texto da Comissão Alteração

Artigo 138.º Suprimido
Limites aplicáveis às exportações

Os compromissos de volume decorrentes 
de acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado são respeitados 
com base nos certificados de exportação 
emitidos para os períodos de referência 
aplicáveis aos produtos em causa.
A Comissão pode adotar os atos de 
execução necessários para respeitar os 
compromissos de volume, incluindo a 
cessação ou limitação da emissão de 
certificados de exportação quando esses 
compromissos forem ou puderem ser 
excedidos. Quanto ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do Acordo da 
OMC sobre a Agricultura, a eficácia dos 
certificados de exportação não é afetada 
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pelo termo de um período de referência.

Or. fr

Alteração 1982
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 138

Texto da Comissão Alteração

Artigo 138.º Suprimido
Limites aplicáveis às exportações

Os compromissos de volume decorrentes 
de acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado são respeitados 
com base nos certificados de exportação 
emitidos para os períodos de referência 
aplicáveis aos produtos em causa.
A Comissão pode adotar os atos de 
execução necessários para respeitar os 
compromissos de volume, incluindo a 
cessação ou limitação da emissão de 
certificados de exportação quando esses 
compromissos forem ou puderem ser 
excedidos. Quanto ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do Acordo da 
OMC sobre a Agricultura, a eficácia dos 
certificados de exportação não é afetada 
pelo termo de um período de referência.

Or. en

Alteração 1983
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 139
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 139

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 139

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1986
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 139

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 1987
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 139

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Texto da Comissão Alteração

6-A A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, estabelecer condições 
suplementares para a concessão de 
restituições à exportação, a fim de impedir 
desvios de tráfego comercial, 
nomeadamente:
a) que as restituições só sejam pagas para 
produtos originários da UE;
b) que o montante da restituição para 
produtos importados seja igual aos 
direitos cobrados no momento da 
importação, se estes forem inferiores à 
restituição aplicável.

Or. es

Justificação

Considera-se que este novo número, constante do texto de adaptação ao Tratado de Lisboa, é 
muito importante, visto que caso não esteja presente pode levar a desvios de tráfego 
comercial. Por este motivo propõe-se a sua inclusão na proposta.
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Alteração 1989
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 140

Texto da Comissão Alteração

Artigo 140.º Suprimido
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
exame

A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação da presente secção, 
nomeadamente:
a) Disposições de execução relativas à 
redistribuição das quantidades 
exportáveis que não tenham sido 
atribuídas ou utilizadas;
b) Os produtos referidos no artigo 133.º, 
n.º 1, alínea b).
Estes atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
162º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 140

Texto da Comissão Alteração

Artigo 140.º Suprimido
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
exame
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A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação da presente secção, 
nomeadamente:
a) Disposições de execução relativas à 
redistribuição das quantidades 
exportáveis que não tenham sido 
atribuídas ou utilizadas;
b) Disposições relativas aos produtos 
referidos no artigo 133.º, n.º 1, alínea b).
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 140

Texto da Comissão Alteração

Artigo 140.º Suprimido
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
exame

A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação da presente secção, 
nomeadamente:
a) Disposições de execução relativas à 
redistribuição das quantidades 
exportáveis que não tenham sido 
atribuídas ou utilizadas;
b) Disposições relativas aos produtos 
referidos no artigo 133.º, n.º 1, alínea b).
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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Or. en

Alteração 1992
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 140

Texto da Comissão Alteração

Artigo 140.º Suprimido
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
exame

A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação da presente secção, 
nomeadamente:
a) Disposições de execução relativas à 
redistribuição das quantidades 
exportáveis que não tenham sido 
atribuídas ou utilizadas;
b) Os produtos referidos no artigo 133.º, 
n.º 1, alínea b).
Estes atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
162º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 1993
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 140

Texto da Comissão Alteração

Artigo 140.º Suprimido
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
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exame
A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação da presente secção, 
nomeadamente:
a) Disposições de execução relativas à 
redistribuição das quantidades 
exportáveis que não tenham sido 
atribuídas ou utilizadas;
b) Disposições relativas aos produtos 
referidos no artigo 133.º, n.º 1, alínea b).
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1994
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 141

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, fixar coeficientes de 
ajustamento das restituições à exportação 
em conformidade com as regras adotadas 
nos termos do artigo 139.º, n.º 6.

Or. fr

Alteração 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 141
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, fixar coeficientes de 
ajustamento das restituições à exportação 
em conformidade com as regras adotadas 
nos termos do artigo 139.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 141

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão pode, por meio de atos de
execução, fixar coeficientes de 
ajustamento das restituições à exportação 
em conformidade com as regras adotadas 
nos termos do artigo 139.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 1997
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 141

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Suprimido
Outras competências de execução
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A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, fixar coeficientes de 
ajustamento das restituições à exportação 
em conformidade com as regras adotadas 
nos termos do artigo 139.º, n.º 6.

Or. fr

Alteração 1998
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 141

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, fixar coeficientes de 
ajustamento das restituições à exportação 
em conformidade com as regras adotadas 
nos termos do artigo 139.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 1999
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 142

Texto da Comissão Alteração

Artigo 142.º Suprimido
Suspensão do regime de aperfeiçoamento 

passivo
1. Se o mercado da União for perturbado 
ou puder ser perturbado pelo regime de 
aperfeiçoamento passivo, a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
suspender total ou parcialmente, a pedido 
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de um Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, o recurso ao regime de 
aperfeiçoamento passivo para produtos 
dos setores dos cereais, do arroz, das 
frutas e produtos hortícolas, das frutas e 
produtos hortícolas transformados, 
vitivinícola, da carne de bovino, da carne 
de suíno, da carne de ovino e de caprino e 
da carne de aves de capoeira. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.
Se a Comissão receber um pedido de um 
Estado-Membro, toma, por meio de atos 
de execução, uma decisão sobre o assunto 
no prazo de cinco dias úteis a contar da 
receção do pedido. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.
Em casos de urgência devidamente 
justificados, a Comissão adota atos de 
execução imediatamente aplicáveis em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 162.º, n.º 3.
As medidas adotadas são comunicadas 
aos Estados-Membros e imediatamente 
aplicáveis.
2. Na medida do necessário ao bom 
funcionamento da OCM, o recurso ao 
regime de aperfeiçoamento passivo 
relativamente aos produtos enumerados 
no n.º 1 pode ser total ou parcialmente 
proibido pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 43.º, n.º 
2, do Tratado.

Or. en

Alteração 2000
George Lyon, Marit Paulsen
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Proposta de regulamento
Artigo 143-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 143.º-A
Mercado relevante

1. A definição do mercado relevante 
permite identificar e definir o perímetro 
no interior do qual se exerce a 
concorrência entre empresas e há uma 
articulação em torno de duas dimensões 
cumulativas:
a) O mercado do produto relevante: para 
efeitos do presente capítulo, entende-se 
por «mercado de produtos» o mercado 
que compreende todos os produtos 
considerados permutáveis ou substituíveis 
pelo consumidor devido às suas 
características, preços e utilização 
pretendida;
b) O mercado geográfico relevante: para 
efeitos do presente capítulo, entende-se 
por «mercado geográfico» o mercado que 
compreende a área em que as empresas 
em causa fornecem produtos relevantes, 
em que as condições de concorrência são 
suficientemente homogéneas e que podem 
distinguir-se de áreas geográficas 
vizinhas devido ao facto, nomeadamente, 
de as condições da concorrência serem 
consideravelmente diferentes nessas 
áreas.
2. Para efeitos da determinação do 
mercado relevante, são aplicáveis os 
princípios seguintes:
a) O mercado de produtos relevantes é 
analisado, para os produtos em bruto, em 
primeiro lugar ao nível da espécie no que 
toca às produções vegetais e animais; 
levar em conta um qualquer escalão de 
nível inferior é devidamente justificado;
b) O mercado geográfico relevante é 
analisado caso a caso e devidamente 
justificado em função das circunstâncias 
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particulares de cada caso concreto.

Or. en

Justificação

A proposta do relator, na sua alteração n.º 370, de considerar o mercado geográfico 
relevante como sendo, em primeiro lugar, a União, faria com que fossem muito poucos os 
casos em que a concorrência seria afetada. O mercado geográfico relevante tem de ser 
definido tendo em conta os elementos particulares do caso em apreço.

Alteração 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 143-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 143.º-B
Posição dominante

Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «posição dominante» o 
facto de uma empresa estar numa posição 
de força económica que lhe permite 
impedir a manutenção de uma 
concorrência efetiva no mercado 
relevante ao permitir-lhe comportar-se, 
em medida considerável, de forma 
independente em relação aos seus 
concorrentes, aos seus clientes e, 
finalmente, aos consumidores.

Or. en

Justificação

A segunda parte da alteração n.º 371 proposta pelo relator é considerada irrelevante, pelo 
que se propõe a sua supressão. Os diferentes operadores em toda a cadeia de abastecimento 
alimentar não operam, necessariamente, no mesmo mercado relevante (de produtos e 
geográfico), pelo que a comparação das suas partes do mercado para determinar se as 
organizações de produtores se encontram numa posição dominante não faria sentido do 
ponto de vista económico.
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Alteração 2002
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que, sem incluírem 
a obrigação de praticar um preço idêntico,
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem,
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

Em especial, pressupõe-se que prossigam 
a realização dos objetivos do artigo 39.º do 
Tratado os acordos, decisões e práticas de 
agricultores, de associações rurais ou de 
associações destas associações, de 
organizações de produtores reconhecidas 
em conformidade com o artigo 106.º do 
presente regulamento, ou de associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
em conformidade com o artigo 107.º do 
presente regulamento, que digam respeito à 
produção ou à venda de produtos agrícolas 
ou à utilização de instalações comuns para
armazenagem ou tratamento de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
totalmente excluída a concorrência.

Or. fr

Alteração 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 

Em especial, são considerados necessários 
à realização dos objetivos do artigo 39.º do 
Tratado os acordos, decisões e práticas 
concertadas de produtores, ou de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 106.º do presente 
regulamento, ou de associações de 
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associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que, sem incluírem 
a obrigação de praticar um preço idêntico,
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 107.º do presente 
regulamento, que digam respeito à 
produção ou à venda de produtos agrícolas 
ou à utilização de instalações comuns de 
armazenagem, tratamento ou 
transformação de produtos agrícolas ou a 
promoção de iniciativas coletivas que 
visem prevenir e gerir os riscos 
económicos, nomeadamente os fundos de 
perequação mencionados no artigo 109.º-
C.

Or. fr

Alteração 2004
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que, sem incluírem 
a obrigação de praticar um preço idêntico, 
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

Em especial, são considerados necessários 
à realização dos objetivos do artigo 39.º do 
Tratado os acordos, as decisões e as
práticas concertadas de produtores, ou de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 106.º do presente 
regulamento, ou de associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 107.º do presente 
regulamento, que digam respeito à
consecução dos objetivos a que se refere o 
artigo 106.º do presente regulamento, à
produção ou à venda de produtos agrícolas 
ou à utilização de instalações comuns de 
armazenagem, tratamento ou 
transformação de produtos agrícolas.

Or. it
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Alteração 2005
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que, sem incluírem a 
obrigação de praticar um preço idêntico, 
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

Em especial, considera-se que a 
realização dos objetivos do artigo 39.º do 
Tratado é prosseguida pelos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que, sem incluírem a 
obrigação de praticar um preço idêntico, 
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os principais objetivos do
artigo 39.º do Tratado.

Or. en

Justificação

É conveniente esclarecer que se considera que os acordos, etc. de organizações de 
produtores satisfazem os objetivos da PAC definidos no artigo 39.º do TFUE. Esta alteração 
transfere o ónus da prova para a COM e proporciona maior segurança jurídica aos agentes 
agrícolas. Além disso, deve sublinhar-se que os únicos objetivos que não devem ser 
comprometidos são os «principais» objetivos da PAC.

Alteração 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2



AM\907936PT.doc 121/168 PE492.804v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou 
de associações de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 107.º do presente regulamento, que, 
sem incluírem a obrigação de praticar um 
preço idêntico, digam respeito à produção
ou à venda de produtos agrícolas ou à 
utilização de instalações comuns de 
armazenagem, tratamento ou 
transformação de produtos agrícolas, a 
menos que desse modo seja excluída a 
concorrência ou fiquem comprometidos os 
objetivos do artigo 39.º do Tratado.

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, que, sem incluírem a 
obrigação de praticar um preço idêntico, 
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

Or. es

Alteração 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou 
de associações de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 107.º do presente regulamento, que, 
sem incluírem a obrigação de praticar um 
preço idêntico, digam respeito à produção 

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, que, sem incluírem a 
obrigação de praticar um preço idêntico, 
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
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ou à venda de produtos agrícolas ou à 
utilização de instalações comuns de 
armazenagem, tratamento ou 
transformação de produtos agrícolas, a 
menos que desse modo seja excluída a 
concorrência ou fiquem comprometidos os 
objetivos do artigo 39.º do Tratado.

comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

Or. es

Justificação

Coerência com a alteração proposta para o artigo 145.º pelo que se incluem neste artigo as 
organizações de produtores e as suas associações.

Alteração 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que, sem incluírem 
a obrigação de praticar um preço idêntico,
digam respeito à produção ou à venda de 
produtos agrícolas ou à utilização de 
instalações comuns de armazenagem, 
tratamento ou transformação de produtos 
agrícolas, a menos que desse modo seja 
excluída a concorrência ou fiquem 
comprometidos os objetivos do artigo 39.º 
do Tratado.

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas de agricultores, 
associações de agricultores ou associações 
destas associações, ou de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do presente regulamento, ou de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 107.º do 
presente regulamento, que digam respeito à 
produção ou à venda de produtos agrícolas 
ou à utilização de instalações comuns de 
armazenagem, tratamento ou 
transformação de produtos agrícolas, a 
menos que desse modo seja excluída a 
concorrência ou fiquem comprometidos os 
objetivos do artigo 39.º do Tratado.

Or. en
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Alteração 2009
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas a 
que se refere o artigo 143.º do presente 
regulamento que sejam necessários à 
realização dos objetivos enunciados no 
artigo 39.º do Tratado.

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas a 
que se refere o artigo 143.º do presente 
regulamento que sejam necessários à 
consecução dos objetivos estabelecidos no 
presente regulamento relacionados com o 
ambiente, o clima, a saúde e o bem-estar 
dos animais, a segurança alimentar e a 
sustentabilidade e dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Or. en

Alteração 2010
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas a 
que se refere o artigo 143.º do presente 
regulamento que sejam necessários à 
realização dos objetivos enunciados no 
artigo 39.º do Tratado.

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas a 
que se refere o artigo 143.º do presente 
regulamento que sejam necessários à 
realização dos principais objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Or. en

Justificação

É conveniente esclarecer que os acordos de organizações de produtores, etc. permitidos são 
necessários à consecução dos «principais» objetivos da PAC. A não inclusão da palavra 
«principais» significaria que qualquer acordo seria necessário à realização de cada um dos 
objetivos da PAC (pelo menos é esta a interpretação do Tribunal de Justiça com base na 
jurisprudência existente).
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Alteração 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas a 
que se refere o artigo 143.º do presente 
regulamento que sejam necessários à 
realização dos objetivos enunciados no 
artigo 39.º do Tratado.

O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas a 
que se refere o artigo 143.º do presente 
regulamento que sejam necessários à 
realização dos principais objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Or. en

Alteração 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de garantir 
a aplicação harmonizada das regras da 
UE em matéria de concorrência no setor 
agrícola, a Comissão Europeia elabora 
orientações específicas com o objetivo de 
facilitar a aplicação, por parte das 
autoridades nacionais responsáveis em 
matéria de concorrência, dos artigos 101.º 
a 106.º do Tratado a acordos, decisões e 
práticas relacionados com a produção ou 
o comércio de produtos agrícolas.

Or. en

Alteração 2013
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de garantir 
a aplicação harmonizada das regras da 
UE em matéria de concorrência no setor 
agrícola, a Comissão Europeia elabora 
[no prazo de… anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento] 
orientações específicas com o objetivo de 
facilitar a aplicação, por parte das 
autoridades nacionais responsáveis em 
matéria de concorrência, dos artigos 101.º 
a 106.º do Tratado a acordos, decisões e 
práticas relacionados com a produção ou 
o comércio de produtos agrícolas.

Or. en

Alteração 2014
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (CE) n.º 1/20031 é 
aplicável às exceções à aplicabilidade dos 
artigos 101.º a 106.º do Tratado previsto 
no presente regulamento. As possíveis 
exceções relativas a acordos entre 
empresas agrícolas são tratadas em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 101.º, n.º 3, do 
Tratado.
__________________
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

Or. en
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Justificação

A norma atual na política de concorrência estabelece que as empresas procedam a uma 
«autoavaliação» relativamente à legalidade dos acordos que celebram. Os detalhes relativos 
ao referido procedimento de «autoavaliação» são estabelecidos pelo Regulamento 1/2003. A 
vantagem do procedimento de autoavaliação consiste no facto de reduzir a carga de trabalho 
da Comissão. Propomos a adoção da mesma abordagem no que respeita aos acordos de 
organizações interprofissionais (consultar a nossa alteração proposta relativamente ao 
artigo 145.º).

Alteração 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em particular, o artigo 101.º, n.º 1, 
do Tratado não é aplicável aos acordos 
em toda a cadeia de abastecimento 
alimentar que asseguram preços justos e 
razoáveis aos produtores, que têm em 
conta os custos incorridos pelos 
produtores relacionados com a 
sustentabilidade e o bem-estar dos 
animais.

Or. en

Alteração 2016
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após ter consultado os 
Estados-Membros e ouvido as empresas 
ou associações de empresas interessadas, 
bem como qualquer outra pessoa singular 
ou coletiva cuja audição considere 
adequada, a Comissão, sob reserva do 

Suprimido
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controlo pelo Tribunal de Justiça, tem 
competência exclusiva para determinar, 
através da adoção, por meio de atos de 
execução, de uma decisão que é 
publicada, quais os acordos, decisões e 
práticas em relação aos quais se 
encontram preenchidas as condições 
previstas no n.º 1.
A Comissão procede a essa determinação, 
quer por iniciativa própria, quer a pedido 
de uma autoridade competente de um
Estado-Membro ou de uma empresa ou 
associação de empresas interessadas.

Or. en

Justificação

A norma atual na política de concorrência estabelece que as empresas procedam a uma 
«autoavaliação» relativamente à legalidade dos acordos que celebram. Os detalhes relativos 
ao referido procedimento de «autoavaliação» são estabelecidos pelo Regulamento 1/2003. A 
vantagem do procedimento de autoavaliação consiste no facto de reduzir a carga de trabalho 
da Comissão. Propomos a adoção da mesma abordagem no que respeita aos acordos de 
organizações interprofissionais (consultar a nossa alteração proposta relativamente ao 
artigo 145.º).

Alteração 2017
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A publicação da decisão referida no n.º 
2, primeiro parágrafo, menciona as partes 
interessadas e o teor essencial da decisão. 
Tem em conta o interesse legítimo das 
empresas na proteção dos seus segredos 
profissionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A norma atual na política de concorrência estabelece que as empresas procedam a uma 
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«autoavaliação» relativamente à legalidade dos acordos que celebram. Os detalhes relativos 
ao referido procedimento de «autoavaliação» são estabelecidos pelo Regulamento 1/2003. A 
vantagem do procedimento de autoavaliação consiste no facto de reduzir a carga de trabalho 
da Comissão. Propomos a adoção da mesma abordagem no que respeita aos acordos de 
organizações interprofissionais (consultar a nossa alteração proposta relativamente ao 
artigo 145.º).

Alteração 2018
Iratxe García Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Não obstante o referido nos números 
anteriores, a Comissão fica incumbida de 
coordenar a atuação das várias 
autoridades nacionais de defesa da 
concorrência com o objetivo de uma 
aplicação e interpretação o mais uniforme 
possíveis das regras do direito da 
concorrência nos setores abrangidos por 
este regulamento e que se reconheça a 
existência e se respeite o mercado único. 
Para tal pode publicar guias de boas 
práticas que sirvam de orientação para o 
setor e para as várias autoridades.

Or. es

Alteração 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Não obstante o referido nos números 
anteriores, a Comissão fica incumbida de 
coordenar a atuação das várias 
autoridades nacionais de defesa da 
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concorrência com o objetivo de uma 
aplicação e interpretação o mais uniforme 
possíveis das regras do direito da 
concorrência nos setores abrangidos por 
este regulamento. Para tal pode publicar 
guias de boas práticas que sirvam de 
orientação para o setor e para as várias 
autoridades.

Or. es

Justificação

As regras de concorrência foram concebidas para um mercado ideal com concorrência livre. 
Perante a realidade oligopolista de uma das partes em negociação, as regras de 
concorrência não podem ser argumento a favor das posições divergentes dificultando uma 
produção dispersa. Por outro lado, deve-se exigir a ativação da isenção do setor agrícola da 
legislação europeia da concorrência e decidir antecipadamente em que situações e casos é 
que se pretende aplicar a referida isenção.

Alteração 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Não obstante o referido nos números 
anteriores, a Comissão fica incumbida de 
coordenar a atuação das várias 
autoridades nacionais de defesa da 
concorrência com o objetivo de uma 
aplicação e interpretação o mais uniforme 
possíveis das regras do direito da 
concorrência nos setores abrangidos por 
este regulamento e que se reconheça a 
existência e se respeite o mercado único. 
Para tal pode publicar guias de boas 
práticas que sirvam de orientação para o 
setor e para as várias autoridades.

Or. es
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Justificação

A aplicação das regras de defesa da concorrência varia em função do Estado-Membro e da 
sensibilidade das várias autoridades nacionais responsáveis nesta matéria. Como não é 
possível uma aplicação distinta das mesmas regras num mercado único, a Comissão 
Europeia deve desempenhar um papel de coordenadora e de garante da aplicação destas 
regras, respeitando e aceitando a autonomia das várias autoridades nacionais de defesa da 
concorrência.

Alteração 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Não obstante o referido nos números 
anteriores, a Comissão acompanha a 
atuação das autoridades nacionais de 
defesa da concorrência para 
homogeneizar a aplicação e a 
interpretação das regras do direito da 
concorrência nos setores abrangidos por 
este regulamento e permitir que tal seja 
uniforme em conformidade com os 
princípios do mercado único. Para tal 
publica guias de boas práticas que sirvam 
de orientação para o setor e para as várias 
autoridades.

Or. es

Justificação

Evitar distorções causadas por discrepâncias ou divergências na aplicação das regras de 
defesa da concorrência em cada Estado-Membro.

Alteração 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 145 – título
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Texto da Comissão Alteração

Acordos e práticas concertadas das 
organizações interprofissionais 
reconhecidas

Acordos e práticas concertadas das 
organizações interprofissionais, das 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores
reconhecidas

Or. es

Alteração 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 145 – título

Texto da Comissão Alteração

Acordos e práticas concertadas das 
organizações interprofissionais 
reconhecidas

Acordos e práticas concertadas das 
organizações interprofissionais, das 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores
reconhecidas

Or. es

Justificação

Permitir às organizações de produtores reconhecidas a possibilidade de celebrar acordos, 
tomar decisões e realizar práticas concertadas nas mesmas condições que as organizações 
interprofissionais. O objetivo é reforçar o papel desempenhado pelas organizações de 
produtores e pelas suas associações.

Alteração 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 1. O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
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aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas, nos termos 
do artigo 108.º do presente regulamento, 
que tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 108.º, n.º 
1, alínea c), do presente regulamento e, no 
caso dos setores do azeite e azeitonas de 
mesa e do tabaco, no artigo 108.º, n.º 2, do 
presente regulamento.

aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas, nos termos 
do artigo 108.º do presente regulamento, 
que tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 108.º, n.º 
1, alínea c), do presente regulamento assim 
como as organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 106.º 
ou associações de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 107.º do presente regulamento, que 
tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 106.º, 
alínea c), do presente regulamento.

Or. es

Alteração 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas, nos termos 
do artigo 108.º do presente regulamento, 
que tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 108.º, n.º 
1, alínea c), do presente regulamento e, no 
caso dos setores do azeite e azeitonas de 
mesa e do tabaco, no artigo 108.º, n.º 2, do 
presente regulamento.

1. O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas, nos termos 
do artigo 108.º do presente regulamento, 
que tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 108.º, 
alínea c), do presente regulamento assim 
como as organizações de produtores 
reconhecidas nos termos do artigo 106.º 
ou associações de organizações de 
produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 107.º do presente regulamento, que 
tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 106.º, 
alínea c), do presente regulamento.

Or. es
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Justificação

A inclusão das organizações profissionais e respetivas associações permite que estas 
celebrem acordos, tomem decisões e realizem práticas concertadas nas mesmas condições 
que as organizações interprofissionais.

Alteração 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas, nos termos 
do artigo 108.º do presente regulamento, 
que tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 108.º, n.º 
1, alínea c), do presente regulamento e, no 
caso dos setores do azeite e azeitonas de 
mesa e do tabaco, no artigo 108.º, n.º 2, do 
presente regulamento.

1. O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas, nos termos 
do artigo 108.º do presente regulamento, 
que tenham por objeto a realização das 
atividades enumeradas no artigo 108.º, n.º 
1, alínea c), do presente regulamento e, no 
caso dos setores do azeite e azeitonas de 
mesa, no artigo 108.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2027
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O disposto no artigo 144.º, n.º 2, é 
aplicável aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações 
interprofissionais reconhecidas nos 
termos do artigo 108.º do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

A norma atual na política de concorrência estabelece que as empresas procedam a uma 
«autoavaliação» relativamente à legalidade dos acordos que celebram. Os detalhes relativos 
ao referido procedimento de «autoavaliação» são estabelecidos pelo Regulamento 1/2003. A 
vantagem do procedimento de autoavaliação consiste no facto de reduzir a carga de trabalho 
da Comissão.

Alteração 2028
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 só é aplicável se: Suprimido
a) Os acordos, decisões e práticas 
concertadas tiverem sido notificados à 
Comissão;
b) No prazo de dois meses a contar da 
receção de todos os elementos de 
apreciação necessários, a Comissão, por 
meio de atos de execução, não tiver 
determinado a incompatibilidade desses 
acordos, decisões ou práticas concertadas 
com as regras da União.

Or. en

Alteração 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No prazo de dois meses a contar da 
receção de todos os elementos de 
apreciação necessários, a Comissão, por 
meio de atos de execução, não tiver 
determinado a incompatibilidade desses 
acordos, decisões ou práticas concertadas 

b) No prazo de dois meses a contar da 
receção da comunicação, a Comissão, por 
meio de atos de execução, não tiver 
determinado a incompatibilidade desses 
acordos, decisões ou práticas concertadas 
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com as regras da União. com as regras da União.

Or. es

Alteração 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) no prazo de dois meses a contar da 
receção de todos os elementos de 
apreciação necessários, a Comissão, por 
meio de atos de execução, não tiver 
determinado a incompatibilidade desses 
acordos, decisões ou práticas concertadas 
com as regras da União.

b) no prazo de dois meses a contar da 
receção da comunicação, a Comissão, por 
meio de atos de execução, não tiver 
determinado a incompatibilidade desses 
acordos, decisões ou práticas concertadas 
com as regras da União.

Or. es

Justificação

O estabelecimento de um prazo de dois meses para que a Comissão tome uma posição após 
ter recebido toda a documentação impede o funcionamento correto das organizações 
interprofissionais e aumenta consideravelmente a burocracia dos procedimentos.

Alteração 2031
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os acordos, decisões e práticas 
concertadas não podem produzir efeitos 
antes do termo do prazo referido no n.º 2, 
alínea b).

Suprimido

Or. en
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Alteração 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Possam criar distorções de concorrência 
que não sejam indispensáveis para alcançar 
os objetivos da PAC prosseguidos pela 
atividade da organização interprofissional;

c) Possam criar distorções de concorrência 
que não sejam indispensáveis para alcançar 
os principais objetivos da PAC 
prosseguidos pela atividade da organização 
interprofissional;

Or. en

Alteração 2033
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 145 –n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Impliquem a fixação de preços ou de 
quotas;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Considerando que a proposta encoraja as ferramentas estatísticas e a vigilância dos 
mercados (por exemplo, no setor do leite), que têm um efeito indireto sobre os preços, e tendo 
em conta que os riscos de afetar a concorrência são limitados, pois os acordos são 
notificados à Comissão antes da sua entrada em vigor, a proibição ex ante da fixação dos 
preços e das quotas deveria ser eliminada do artigo 145.º, n.º 4, alínea d).

Alteração 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Impliquem a fixação de preços ou de 
quotas;

Suprimido

Or. pt

Alteração 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Impliquem a fixação de preços ou de 
quotas;

d) Impliquem a fixação de preços ou de 
quotas de produção;

Or. es

Justificação

Deve ficar claro no texto que as «quotas» se referem exclusivamente a «quotas de produção». 
Assim respeita-se uma maior conformidade com a atual OCM única, na qual sempre que se 
refere a quotas refere-se a quotas de produção em quilos (leite, açúcar, tabaco).

Alteração 2036
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, após o termo do prazo de dois meses 
referido no n.º 2, alínea b), a Comissão 
verificar que as condições de aplicação do 
n.º 1 não estão preenchidas, adota, por 
meio de atos de execução, uma decisão 
que determine a aplicabilidade do 

Suprimido
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artigo 101.º, n.º 1, do Tratado ao acordo, 
decisão ou prática concertada em causa.

Or. en

Alteração 2037
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa decisão da Comissão não é aplicável 
antes da data da sua notificação à 
organização interprofissional em causa, 
exceto se esta tiver transmitido 
informações incorretas ou utilizado 
abusivamente a isenção prevista no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 2038
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No caso dos acordos plurianuais, a 
notificação referente ao primeiro ano é 
válida para os anos seguintes do acordo. 
Todavia, nessa eventualidade, a Comissão 
pode, por iniciativa própria ou a pedido de 
outro Estado-Membro, emitir a qualquer 
momento uma declaração de 
incompatibilidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2039
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 145 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em situação de crise, os acordos, 
decisões e práticas concertadas podem ser 
executados antes que a Comissão disso 
seja notificada. Se, após um prazo de dez 
dias, a Comissão constatar que as 
condições de aplicação do n.º 1 não foram 
cumpridas, a Comissão toma, por meio de 
atos de execução, uma decisão que 
declare que o artigo 101.º, n.º 1, do 
Tratado é aplicável ao acordo, decisão ou 
prática concertada em causa.

Or. fr

Justificação

Considerando que, em caso de crise, as decisões e os acordos interprofissionais devem ser 
executados rapidamente, será necessário acrescentar um número ao artigo 145.º.

Alteração 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 149 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamentos nacionais para o setor do 
açúcar na Finlândia

Pagamentos nacionais para o setor do 
açúcar na Finlândia e outros 
Estados-Membros

Or. es

Alteração 2041
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de regulamento
Artigo 149 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Finlândia pode efetuar pagamentos 
nacionais no montante máximo de 
350 EUR por hectare e por campanha de 
comercialização aos produtores de 
beterraba açucareira.

A Finlândia pode efetuar pagamentos 
nacionais no montante máximo de 
350 EUR por hectare e por campanha de 
comercialização aos produtores de 
beterraba açucareira até ao fim da 
campanha de comercialização de 
2019/2020.

Or. fr

Alteração 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 149 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros com produção de 
beterraba açucareira em regiões a sul do 
paralelo 44 podem igualmente efetuar 
pagamentos nacionais por hectare e 
campanha aos produtores de beterraba 
açucareira.

Or. es

Justificação

As condições geográficas e climáticas são determinantes para a produção de beterraba e, em 
particular, nas regiões situadas em latitudes mais a norte ou a sul da zona central de 
produção na Europa.

Alteração 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 149 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros com produção de 
beterraba açucareira a sul do paralelo 44 
podem igualmente efetuar pagamentos 
nacionais por hectare e campanha aos 
produtores de beterraba açucareira.

Or. es

Justificação

Devem ser tidas em consideração as limitações naturais dos Estados-Membros com produção
de beterraba a sul do referido paralelo, tal como se tem em consideração as de outros 
Estados-Membros.

Alteração 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 152 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem financiar 
esses pagamentos por uma imposição 
cobrada ao setor em causa ou qualquer 
outra contribuição do setor privado.

Os Estados-Membros podem financiar 
esses pagamentos a partir do orçamento 
nacional, do pagamento cobrado ao setor 
em causa ou de qualquer outra 
contribuição do setor privado.

Or. pl

Justificação

Uma correção linguística e uma proposta para clarificar as disposições.

Alteração 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 152 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, em 
complemento da ajuda da União prevista 
no artigo 21.º, efetuar pagamentos 
nacionais para o financiamento das 
medidas de acompanhamento necessárias à 
eficácia do regime da União de 
fornecimento de frutas e produtos 
hortícolas, de frutas e produtos hortícolas 
transformados e de produtos derivados de 
bananas às crianças, conforme previsto no 
artigo 21.º, n.º 2.

Os Estados-Membros podem, em 
complemento da ajuda da União prevista 
no artigo 21.º, efetuar pagamentos 
nacionais para o financiamento das 
medidas de acompanhamento necessárias à 
eficácia do regime da União de 
fornecimento de frutas e produtos 
hortícolas, de frutas e produtos hortícolas 
transformados e de produtos derivados de 
bananas às crianças, conforme previsto no 
artigo 21.º, n.º 2. O valor total do 
financiamento não pode ser superior a 
100 % dos custos efetivamente 
suportados.

Or. pl

Justificação

O artigo 152.º deve indicar claramente que o complemento da ajuda da UE em causa a partir
do orçamento nacional decorre do cofinanciamento referido no artigo proposto 21.º, n.º 4, 
alínea b), e não constitui um complemento adicional ao orçamento que abrange tanto a 
contribuição da União, como a nacional.

Alteração 2046
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 153-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 153.º-A
Promoção no setor do leite e dos produtos 

lácteos
Os Estados-Membros podem cobrar aos 
seus produtores de leite uma imposição 
para promoção sobre as quantidades de 
leite ou de equivalente-leite 
comercializadas, a fim de financiar 
medidas relativas à promoção do consumo 
na Comunidade, ao alargamento dos 
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mercados do leite e dos produtos lácteos e 
ao melhoramento da qualidade.

Or. de

Alteração 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Parte V – Capítulo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO  - I
Gestão de riscos e de crises

Secção 1
Seguro Público
Artigo 153 A.º

Seguro Agrícola Público
1. É criado um Seguro Agrícola Público, 
financiado pelo orçamento da União, 
para garantir um rendimento mínimo aos 
agricultores afetados por fenómenos 
meteorológicos extremos, por outras 
situações de catástrofe natural ou 
provocada pelo homem, incluindo 
incêndios florestais, doenças e pragas. 
Este Seguro confere um nível de proteção 
mínimo, para todos os agricultores de 
todos os Estados-Membros.
2. O Seguro Agrícola Público pode ser 
subdividido em: Seguros de Exploração, 
Seguros de Rendimento, Seguros 
Pecuários e Fundos de Compensação.
3. A existência deste seguro não prejudica 
a existência de outros esquemas de 
seguros, específicos de determinados 
setores, como o seguro de colheita para o 
setor vitivinícola previsto no artigo 47.°.
4.A Comissão apresentará, em devido 
tempo, uma proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
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relativa ao Seguro Agrícola Público de 
forma a que este Regulamento entre em 
vigor a partir de 1 julho de 2014.

Or. pt

Alteração 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Sem prejuízo do segundo parágrafo, e
atendendo à necessidade de reagir efetiva e 
eficientemente contra ameaças 
significativas de grave perturbação do 
mercado motivadas por fatores que 
resultem, ou que tenham uma grande 
probabilidade de vir a resultar, em subidas 
ou descidas significativas dos preços nos 
mercados interno ou externo, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado.

As medidas previstas no primeiro 
parágrafo só podem ser adotadas se 
quaisquer outras medidas ao abrigo do 
presente regulamento se afigurarem 
insuficientes.

Or. en

Justificação

A presente alteração dota a Comissão de um conjunto mais coerente de poderes a fim de 
poder adotar medidas excecionais em caso de crise e assegurar a manutenção das garantias 
incluídas no texto atual.



AM\907936PT.doc 145/168 PE492.804v01-00

PT

Alteração 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra perturbações do 
mercado causadas por subidas ou descidas 
significativas dos preços nos mercados 
interno ou externo, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado.

Or. de

Alteração 2050
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo, 
por um aumento substancial dos custos de 
produção, tal como definido no artigo 7.º, 
n.º 2, ou por quaisquer outros fatores que 
afetem o mercado, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
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obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado.

Or. fr

Alteração 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, incluindo os resultantes do 
aumento dos custos de produção, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º a fim de tomar as medidas 
necessárias para o setor em causa, no 
respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Or. es

Justificação

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.
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Alteração 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por descidas significativas nas margens 
dos produtores ou por quaisquer outros 
fatores que afetem o mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado.

Or. en

Alteração 2053
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por descidas significativas nas margens 
dos produtores ou por quaisquer outros 
fatores que afetem o mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
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termos do artigo 218.º do Tratado. obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado.

Or. en

Alteração 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, e se essa situação for suscetível 
de perdurar ou de se agravar, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado e desde que quaisquer outras 
medidas ao abrigo do presente 
regulamento se afigurem insuficientes.

Or. en

Justificação

Estas medidas só devem entrar em vigor em situações verdadeiramente urgentes.

Alteração 2055
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, e se essa situação for suscetível 
de perdurar ou de se agravar, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado e desde que quaisquer outras 
medidas ao abrigo do presente 
regulamento se afigurem insuficientes.

Or. en

Alteração 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, nos casos de ameaças de 
perturbação do mercado referidas no 
primeiro parágrafo, motivos imperativos de 
urgência o exijam, o procedimento previsto 
no artigo 161.º do presente regulamento é 
aplicável aos atos delegados adotados em 
conformidade com o presente número.

Sempre que, nos casos de perturbações do 
mercado referidas no primeiro parágrafo, 
motivos imperativos de urgência o exijam, 
o procedimento previsto no artigo 161.º do 
presente regulamento é aplicável aos atos 
delegados adotados em conformidade com 
o presente número.

Or. de

Alteração 2057
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, nos casos de ameaças de 
perturbação do mercado referidas no 
primeiro parágrafo, motivos imperativos de 
urgência o exijam, o procedimento previsto 
no artigo 161.º do presente regulamento é 
aplicável aos atos delegados adotados em 
conformidade com o presente número.

Sempre que, nos casos de ameaças de 
perturbação do mercado referidas no 
primeiro parágrafo, motivos imperativos de 
urgência o exijam, aplica-se o 
procedimento previsto no artigo 161.º do 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

As ameaças de perturbação do mercado podem ser afastadas com recurso aos atos delegados 
em processo de urgência, nos termos do artigo 161.º.

Alteração 2058
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades.

Tais medidas, que podem ser tomadas ex 
ante ou ex post, podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica as medidas a aplicar contra perturbações do mercado.
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Alteração 2059
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades.

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, incluindo as 
restituições à exportação, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades.

Or. de

Alteração 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades.

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades, ou consistir num apoio 
específico para o produtor para mitigar os 
efeitos de uma perturbação grave do 
mercado. No caso específico do setor das 
frutas e dos produtos hortícolas, a 
Comissão ativa um mecanismo de retirada 
quando se verificarem várias condições a 
nível comunitário, referidas no primeiro 
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parágrafo, com o objetivo de incentivar as 
retiradas de mercado de forma 
sincronizada entre os vários 
Estados-Membros.

Or. es

Justificação

Até à data, o setor das frutas e dos produtos hortícolas não dispõe de nenhum mecanismo 
específico para fazer face a perturbações do mercado. Com base na experiência adquirida ao 
longo dos últimos anos no âmbito da OCM de frutas e produtos hortícolas, é necessário 
munir este setor com um mecanismo específico a nível comunitário para fazer face a 
eventuais perturbações do mercado.

Alteração 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades.

Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento, ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades, ou consistir num apoio 
específico para o produtor para mitigar os 
efeitos de uma perturbação grave do 
mercado.

Or. es

Justificação

Existem antecedentes de apoio específico para produtores (crise do setor do leite 2008-2009). 
É oportuno e necessário que esta possibilidade fique patente no regulamento.



AM\907936PT.doc 153/168 PE492.804v01-00

PT

Alteração 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso específico do setor das frutas e 
dos produtos hortícolas, a Comissão ativa 
um mecanismo de retirada quando se 
verificarem várias condições a nível 
comunitário, referidas no primeiro 
parágrafo, com o objetivo de incentivar as 
retiradas de mercado de forma 
sincronizada entre os vários 
Estados-Membros.

Or. es

Justificação

Com base na experiência adquirida ao longo dos últimos anos no âmbito da OCM de frutas e 
produtos hortícolas, é necessário prever um mecanismo específico a nível comunitário para 
fazer face a eventuais perturbações do mercado.

Alteração 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 não são 
aplicáveis aos produtos enumerados no 
anexo I, parte XXIV, secção 2.

Suprimido

Or. es

Justificação

Este artigo estabelece a possibilidade de reagir de forma rápida e eficaz no caso de crise de 
mercado que possa afetar a agricultura ou a pecuária.  Não devem existir exceções.
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Alteração 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 não são 
aplicáveis aos produtos enumerados no 
anexo I, parte XXIV, secção 2.

2. As medidas referidas no n.º 1 são 
aplicáveis aos produtos enumerados no 
anexo I.

Or. pt

Alteração 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 2 A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas referidas no n.º 1 são 
aplicadas sem recurso a cofinanciamento 
dos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 2066
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as regras necessárias 
para a aplicação do n.º 1 do presente 
artigo. Essas regras podem, em especial, 
dizer respeito a procedimentos e a 
critérios técnicos. Esse ato de execução é 
adotado em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 

Suprimido
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162.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 154-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 154.º-A
Medidas para evitar perturbações do 

mercado no setor das frutas e dos 
produtos hortícolas

1. Dado o caráter específico e perecível 
das frutas e dos produtos hortícolas, 
estabelece-se um mecanismo que dê 
resposta às perturbações graves do 
mercado causadas, nomeadamente, por 
descidas significativas dos preços no 
mercado interno, desencadeadas por 
alertas na área da saúde e outras causas 
que provoquem quedas acentuadas da 
procura.
2. Esse mecanismo é exclusivo para 
determinado produto ou produtos, tem 
aplicação limitada no tempo, é passível de 
revisão e de ativação automática e 
acessível ao conjunto dos produtores do 
setor.
3. As medidas em questão são as referidas 
no artigo 31.º, n.º 2, alíneas a), b) e c) do 
presente regulamento, embora sejam 
independentes da gestão dos fundos 
operacionais utilizados pelas organizações 
de produtores reconhecidas de frutas e 
produtos hortícolas.
4. A União presta um financiamento a 
100 % das despesas resultantes das 
medidas enumeradas no presente artigo, 
n.os 1 e 2.
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5. A gestão das operações de gestão de 
crise grave rege-se pelos mecanismos 
definidos para as medidas de gestão de 
crise no âmbito dos programas 
operacionais. Os afetados que não sejam 
sócios de uma organização de produtores 
devem articular as operações de gestão de 
crise através destas mediante acordos, nos 
quais a organização de produtores 
estabelece a receção de um montante 
equivalente a 10 % da ajuda como 
despesas de gestão.
6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de estabelecer as 
medidas enumeradas no presente artigo, 
n.os 1 e 2.
7. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, por em marcha as medidas 
excecionais, a pedido dos 
Estados-Membros. A Comissão tornará 
público o início, os produtos e as zonas 
afetadas assim como o montante das 
ajudas. Os montantes das ajudas serão 
diferenciados quando a finalidade seja 
distribuição gratuita. O término do 
período de crise será igualmente 
estabelecido por meio de ato de execução, 
assim que se conclua que a perturbação 
grave tenha terminado. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

Os mecanismos de prevenção e gestão de crise previstos na atual regulamentação 
comunitária de frutas e produtos hortícolas não permitiram controlar as crises de mercado 
que se verificaram de forma recorrente nos últimos anos. A resposta comunitária em caso de 
crise deve ser precoce e célere, pelo que deve estar prevista no presente regulamento.

Alteração 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra



AM\907936PT.doc 157/168 PE492.804v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 155 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas relativas às doenças dos animais e 
à perda de confiança dos consumidores 
devido a riscos para a saúde pública, a 
sanidade animal ou a fitossanidade

Medidas relativas às pragas e doenças dos 
animais e das plantas e à perda de 
confiança dos consumidores devido a 
riscos para a saúde pública, a sanidade 
animal ou a fitossanidade

Or. es

Alteração 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 155 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas relativas às doenças dos animais e 
à perda de confiança dos consumidores 
devido a riscos para a saúde pública, a 
sanidade animal ou a fitossanidade

Medidas relativas às pragas, doenças dos 
animais e das plantas e à perda de 
confiança dos consumidores devido a 
riscos para a saúde pública, a sanidade 
animal ou a fitossanidade

Or. es

Justificação

Considera-se que as pragas e as doenças das plantas devem ser referidas no n.º 1, alínea a), 
visto que a restrição ao comércio resultante de pragas e doenças das plantas é mesmo 
superior às perturbações do mercado que podem ser criadas por uma perda de confiança dos 
consumidores devido a riscos para a saúde pública, a sanidade animal ou a fitossanidade. 
Por esta razão, deve-se igualmente alterar o título do artigo.

Alteração 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 155 – Título
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Texto da Comissão Alteração

Medidas relativas às doenças dos animais e 
à perda de confiança dos consumidores 
devido a riscos para a saúde pública, a 
sanidade animal ou a fitossanidade

Medidas relativas às doenças dos animais 
ou vegetais e à perda de confiança dos 
consumidores devido a riscos para a saúde 
pública, a sanidade animal ou a 
fitossanidade

Or. fr

Alteração 2071
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de
execução, adotar medidas excecionais de 
apoio:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º a fim de estabelecer medidas 
excecionais de apoio:

Or. de

Alteração 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas excecionais de 
apoio:

A Comissão, por meio de atos de execução, 
adota medidas excecionais de apoio:

Or. es

Alteração 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 



AM\907936PT.doc 159/168 PE492.804v01-00

PT

Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas excecionais de 
apoio:

A Comissão, por meio de atos de execução, 
adota medidas excecionais de apoio:

Or. es

Justificação

Esta alteração resulta da necessidade de a Comissão agir e que através do ato de execução 
correspondente ponha em marcha as respetivas medidas. Deste modo, os Estados-Membros 
dispõem de maiores garantias, mas não esquecendo que as medidas referidas no presente 
artigo são ativadas a pedido do Estado-Membro interessado.

Alteração 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas excecionais de 
apoio:

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas excecionais de 
apoio ao mercado afetado:

Or. en

Justificação

A presente alteração garante à Comissão um conjunto mais coerente de poderes e assegura 
as garantias existentes.

Alteração 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) ao mercado afetado, a fim de ter em 
conta as restrições ao comércio intra-União 
e com países terceiros que possam resultar 
da aplicação de medidas destinadas a 
combater a propagação de doenças dos 
animais; e

a) ao mercado afetado, a fim de ter em 
conta as restrições ao comércio intra-União 
e com países terceiros que possam resultar 
da aplicação de medidas destinadas a 
combater a propagação de pragas e
doenças dos animais e das plantas; e

Or. es

Alteração 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao mercado afetado, a fim de ter em 
conta as restrições ao comércio intra-União 
e com países terceiros que possam resultar 
da aplicação de medidas destinadas a 
combater a propagação de doenças dos 
animais; e

a) Ao mercado afetado, a fim de ter em 
conta as restrições ao comércio intra-União 
e com países terceiros que possam resultar 
da aplicação de medidas destinadas a 
combater a propagação de pragas e
doenças dos animais e das plantas; e

Or. es

Justificação

Considera-se que as pragas e as doenças das plantas devem ser referidas no n.º 1, alínea a), 
visto que a restrição ao comércio resultante de pragas e doenças das plantas é mesmo 
superior às perturbações do mercado que podem ser criadas por uma perda de confiança dos 
consumidores devido a riscos para a saúde pública, a sanidade animal ou a fitossanidade.

Alteração 2077
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Esse ato de execução é adotado em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As medidas previstas no n.º 1 aplicam-se 
aos seguintes setores:

As medidas previstas no n.º 1 aplicam-se a 
todos os produtos agrícolas constantes do 
anexo I, exceto no caso das resultantes da 
aplicação de medidas destinadas a 
combater a propagação de doenças dos 
animais que se aplicam aos seguintes 
setores:

Or. es

Alteração 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Batatas;
f-B) Cereais;
f-C) Sementes oleaginosas;
f-D) Proteaginosas;

Or. en
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Alteração 2080
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Batatas;
f-B) Cereais;
f-C) Sementes oleaginosas;
f-D) Proteaginosas;

Or. en

Alteração 2081
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Batatas;
f-B) Cereais;
f-C) Sementes oleaginosas;
f-D) Proteaginosas;

Or. en

Alteração 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) carne de coelho.

Or. es



AM\907936PT.doc 163/168 PE492.804v01-00

PT

Alteração 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) carne de coelho.

Or. es

Alteração 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas previstas no n.º 1, alínea b), 
relativas à perda de confiança dos 
consumidores devida a riscos para a 
saúde pública ou a fitossanidade são 
igualmente aplicáveis a todos os outros 
produtos agrícolas, com exceção dos 
enumerados no anexo I, parte XXIV, 
secção 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas previstas no n.º 1, alínea b), 
relativas à perda de confiança dos 
consumidores devida a riscos para a saúde 

As medidas previstas no n.º 1, alínea b), 
relativas à perda de confiança dos 
consumidores devida a riscos para a saúde 
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pública ou a fitossanidade são igualmente 
aplicáveis a todos os outros produtos 
agrícolas, com exceção dos enumerados
no anexo I, parte XXIV, secção 2.

pública ou a fitossanidade são igualmente 
aplicáveis aos ovos e à carne de aves de 
capoeira.

Or. en

Justificação

O âmbito do artigo não deve ser tão amplo como a Comissão propõe. Os setores referidos 
devem ser o dos ovos e o da carne de aves de capoeira, como se verifica atualmente.

Alteração 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas previstas no n.º 1, alínea a), 
só podem ser tomadas se o Estado-Membro 
em causa tiver adotado medidas 
veterinárias e sanitárias para pôr 
rapidamente termo às epizootias e na 
medida e pelo período estritamente 
necessários ao apoio ao mercado em 
questão.

4. As medidas previstas no n.º 1, alínea a), 
só podem ser tomadas se o Estado-Membro 
em causa tiver adotado medidas 
fitossanitárias ou veterinárias e sanitárias 
correspondentes para pôr rapidamente 
termo às pragas ou epizootias e na medida 
e pelo período estritamente necessários ao 
apoio ao mercado em questão.

Or. es

Alteração 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas previstas no n.º 1, alínea a), 
só podem ser tomadas se o Estado-Membro 
em causa tiver adotado medidas 
veterinárias e sanitárias para pôr 

4. As medidas previstas no n.º 1, alínea a), 
só podem ser tomadas se o Estado-Membro 
em causa tiver adotado as medidas 
fitossanitárias ou veterinárias e sanitárias 



AM\907936PT.doc 165/168 PE492.804v01-00

PT

rapidamente termo às epizootias e na 
medida e pelo período estritamente 
necessários ao apoio ao mercado em 
questão.

correspondentes para pôr rapidamente 
termo às pragas ou epizootias e na medida 
e pelo período estritamente necessários ao 
apoio ao mercado em questão.

Or. es

Justificação

Considera-se que as pragas e as doenças das plantas devem ser referidas no n.º 1, alínea a), 
visto que a restrição ao comércio resultante de pragas e doenças das plantas é mesmo 
superior às perturbações do mercado que podem ser criadas por uma perda de confiança dos 
consumidores devido a riscos para a saúde pública, a sanidade animal ou a fitossanidade.

Alteração 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União presta um cofinanciamento
equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1.

A União presta um financiamento
equivalente a 50 % e a 100 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1, alíneas a) e b), 
respetivamente.

Or. es

Justificação

As medidas previstas no n.º1, alínea b), não são comparáveis com as do fundo veterinário ou 
com as medidas de mercado em caso de doenças dos animais e das plantas (ambas 
cofinanciadas). A sua extensão ultrapassa um surto de doença, e existem claros precedentes 
em que uma crise relacionada com uma doença dos animais afetou países em que nem sequer 
tinha sido declarada a presença dessa doença (por exemplo, a gripe aviária em 2006).

Alteração 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A União presta um cofinanciamento
equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1.

A União presta um financiamento
equivalente a 50 % e a 100 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1, alíneas a) e b), 
respetivamente.

Or. es

Justificação

Considera-se que as medidas referidas no n.º1, alínea b), devem ser suportadas a 100 % pelo 
orçamento comunitário, tal como acontece com as restantes medidas excecionais. Não se 
deve comparar estas medidas com as do fundo veterinário ou com as medidas de mercado em 
caso de doenças dos animais e das plantas (ambas cofinanciadas).

Alteração 2090
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1.

A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 80 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1.

Or. bg

Alteração 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 

A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 60 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
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medidas previstas no n.º 1. medidas previstas no n.º 1.

Or. pl

Alteração 2092
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1.

A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1. Estas medidas 
podem incluir benefícios fiscais ou 
empréstimos preferenciais concedidos a 
agricultores a financiar ao abrigo do 
Regulamento [sobre o Desenvolvimento 
Rural].

Or. en

Justificação

A presente alteração inclui algumas medidas utilizadas frequentemente pelos 
Estados-Membros para compensar os agricultores afetados por doenças dos animais ou 
pragas das plantas.

Alteração 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no que se refere aos setores da 
carne de bovino, do leite e produtos 
lácteos, da carne de suíno e da carne de 
ovino e de caprino, e em caso de luta 
contra a febre aftosa, a União presta um 

Contudo, no que se refere aos setores da 
carne de bovino, do leite e produtos 
lácteos, da carne de suíno e da carne de 
ovino e de caprino, e em caso de luta 
contra a febre aftosa, a União presta um 
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cofinanciamento equivalente a 60 % de tais 
despesas.

cofinanciamento equivalente a 70 % de tais 
despesas.

Or. pl

Justificação

Um aumento do cofinanciamento proporciona uma resposta melhor e mais eficaz a crises, 
garantindo condições idênticas para todos os produtores em cada Estado-Membro.

Alteração 2094
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no que se refere aos setores da 
carne de bovino, do leite e dos produtos 
lácteos, da carne de suíno e da carne de 
ovino e de caprino, e em caso de luta 
contra a febre aftosa, a União presta um 
cofinanciamento equivalente a 60 % de tais 
despesas.

Contudo, no que se refere aos setores da 
carne de bovino, do leite e dos produtos 
lácteos, da carne de suíno e da carne de 
ovino e de caprino, e em caso de luta 
contra a febre aftosa e de erradicação das 
doenças referidas nos programas 
aprovados para cada Estado-Membro, a 
União presta um cofinanciamento 
equivalente a 60 % de tais despesas.

Or. fr

Justificação

É necessário que os programas de luta, de prevenção e de erradicação a respeito das 
doenças animais conhecidas que sejam objeto de programas em vigor nos Estados-Membros 
sejam submetidos ao mesmo regime que as medidas contra a febre aftosa e sejam 
cofinanciados a 60 % pela União.


