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Alteração 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Parte 2 – título II - capítulo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO II
CAPÍTULO I-A

Regulação da produção
Artigo 100.º-A

Quotas no setor do leite
1. O regime de quotas de produção leiteira 
atualmente existente continuará a vigorar 
para além de 2015. Logo que possível, as 
quotas devem ser ajustadas às
necessidades de cada Estado-Membro e 
ao seu nível relativo de capacidade de 
produção instalada.
2. A Comissão apresentará, em devido 
tempo, uma proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
as quotas nacionais de leite, que 
incorpore o ajuste mencionado no nº. 1, 
para que este Regulamento entre em vigor 
a partir de 1 julho de 2014.

Artigo 100.º-B
Direitos de plantação da vinha

1. O regime de direitos de plantação no 
setor vitivinícola atualmente existente 
continuará a vigorar para além de 2015.
2. A Comissão avaliará a necessidade de 
eventuais ajustes e adaptações ao atual 
regime e apresentará, em devido tempo, 
uma proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
visando estabelecer regimes especiais 
para as regiões em que a viticultura é 
atividade dominante, de forma a 
assegurar a preservação das 
características únicas da produção 
vitivinícola nessas regiões, para que este 
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Regulamento entre em vigor a partir de 1 
julho de 2014.

Artigo 100.º-C
Quotas no setor do açúcar

1. O regime de quotas no setor do açúcar 
atualmente existente continuará a vigorar 
para além de 2015. Logo que possível, as 
quotas devem ser ajustadas ao nível 
relativo de capacidade de produção, 
instalada e/ou potencial, em cada Estado-
Membro.
2. A Comissão apresentará, em devido 
tempo, uma proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
as quotas nacionais no setor do açúcar, 
que incorpore o ajuste mencionado no nº. 
1, para que este Regulamento entre em 
vigor a partir de 1 julho de 2014.

Artigo 100.º-D
Outros setores

1. Até 1 de julho de 2014, a Comissão 
apresentará um estudo sobre o impacto do 
fim dos instrumentos de regulação e de 
distribuição da produção noutros setores, 
nos diferentes Estados-Membros.
2. Na sequência das conclusões do estudo 
referido no n.º 1, a Comissão apresentará, 
em devido tempo, propostas relativas à 
criação de regimes de quotas noutros 
setores, caso tal se revele necessário para 
assegurar uma distribuição equilibrada 
da produção nos diferentes 
Estados-Membros, que tenha em conta as 
possibilidades e as potencialidades de 
cada um, devendo permitir o 
desenvolvimento diferenciado dos 
Estados-Membros com défices mais 
elevados nos respetivos setores.

Or. pt
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Alteração 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 2 – capítulo 2 – secção 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

MEDIDAS CONCRETAS

Or. es

Alteração 1418
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 100-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-A
Duração e restabelecimento de quota

À exceção do artigo 101.º, n.os 1, 2-B, 2-D, 
2-E, e do artigo 101º-A, a presente secção 
é aplicável até ao fim da campanha de 
comercialização 2019/2020. 
Aos Estados-Membros que abdicaram da 
sua quota, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 320/2006 do 
Conselho, será atribuída uma quota 
equivalente àquela de que abdicaram, 
caso o regime seja prolongado até ao fim 
da campanha de comercialização 
2019/2020.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados relativos às 
condições em que um Estado-Membro 
pode restabelecer a sua quota.

Or. en
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Alteração 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 100-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-A
Duração

À exceção do artigo 101.º, n.os 1, 2-B, 2-D 
e 2-E, e do artigo 101.º-A, a presente 
secção aplica-se apenas até ao final da 
campanha de comercialização de 
2019/2020.

Or. es

Justificação

No que respeita ao conjunto de alterações à presente secção, é reproduzido e atualizado o 
sistema de quotas para o setor do açúcar (e dos artigos relacionados pertinentes) 
estabelecido na proposta de regulamento COM (2010) 799 que adapta o Regulamento «OCM 
única» às disposições do Tratado de Lisboa. Todavia, no artigo 101.º -L, alínea e), é 
introduzido um mecanismo que permite requalificar de forma automática o açúcar produzido 
extra-quota em açúcar de quota a fim de evitar ou de regular as tensões do mercado. 

Alteração 1420
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 100-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-A
Período de vigência 

A presente secção é aplicável a partir do 
início da campanha de comercialização 
do açúcar de 2015/2016, ou seja, desde 1 
de outubro de 2015. À exceção do artigo 
101.º, n.º 1, primeiro parágrafo, n.ºs 2-B, 
2-D e 2-E e artigo 101.º-A, é aplicada até 
ao final da campanha de comercialização 
do açúcar de 2019/2020, ou seja, até 30 de 
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setembro de 2020.

Or. pl

Alteração 1421
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 100-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-A
Duração

A presente secção é aplicável a partir do 
início da campanha de comercialização de 
2015/2016, em 1 de outubro de 2015. À 
exceção do artigo 101.º, n.os 1, primeiro 
parágrafo, 2-B, 2-D e 2-E e do artigo 
101.º-A, a presente secção é aplicável até 
ao final da campanha de comercialização 
de 2019/2020, em 30 de setembro de 2020.

Or. fr

Alteração 1422
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 100-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-A
Duração

A presente secção é aplicável a partir do 
início da campanha de comercialização de 
2015/2016 para o setor do açúcar, isto é, a 
partir de 1 de outubro de 2015. À exceção 
do artigo 101.º, n.º 1, parágrafo 1, e n.os 2-
B, 2-D, 2-E, e do artigo 101º-A, a presente 
secção é aplicável até ao fim da 
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campanha de comercialização de 
2019/2020 para o setor do açúcar, ou seja, 
até 30 de setembro de 2020. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa prevenir quaisquer lacunas que possam surgir (dependendo do início da 
aplicação da proposta de regulamento COM(2011)626) no contexto da implementação da 
decisão política consagrada no Regulamento (CE) n.º 1234/2007 de manter o regime do 
açúcar até 30 de setembro de 2015. Pretende-se, deste modo, evitar uma situação em que 
uma campanha de comercialização tenha em simultâneo dois enquadramentos jurídicos 
diferentes.

Alteração 1423
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º suprimido
Acordos no setor do açúcar

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo 
os acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados 
entre produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.
2. 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 condições aplicáveis aos acordos 
referidos no presente artigo, n.º 1.

Or. en
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Alteração 1424
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo 
os acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados 
entre produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.

suprimido

Or. en

Alteração 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo 
os acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados 
entre produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.

1. O atual regime de quotas da UE para o 
setor do açúcar deve ser prolongado até 
ao fim da campanha de comercialização 
2019-2020, com requalificação 
automática do açúcar fora de quota em 
açúcar de quota.

Or. en

Alteração 1426
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo 
os acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados 
entre produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.

1. O atual regime de quotas da UE para o 
setor do açúcar deve ser prolongado até 
ao fim da campanha de comercialização 
de 2030, com requalificação automática 
do açúcar fora de quota em açúcar de 
quota.

Or. en

Alteração 1427
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar são reguladas 
por acordos interprofissionais celebrados 
entre produtores da União destas 
matérias-primas e empresas açucareiras da 
União.

Or. en

Alteração 1428
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
acordos de entrega celebrados antes da 

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
contratos de entrega celebrados antes da 
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sementeira, são reguladas por acordos 
escritos celebrados entre produtores 
beterraba sacarina e de cana-de-açúcar da 
União e empresas açucareiras da União.

sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores de beterraba sacarina e de cana-
de-açúcar da União ou, em sua 
representação, as organizações de que 
sejam membros, e empresas açucareiras da 
União ou, em sua representação, as 
organizações de que sejam membros. 

Até ao final da campanha de 
comercialização de 2019/2020, em 30 de 
setembro de 2020, esses acordos 
interprofissionais devem ser conformes 
com as disposições do anexo III-D, n.º 2-
A e do anexo II, parte I-A, ponto 11.

Or. fr

Alteração 1429
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
contratos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores de beterraba sacarina e de cana-
de-açúcar da União e empresas açucareiras 
da União ou, em sua representação, as
organizações das quais são membros. 
Essas condições devem respeitar as 
disposições do Anexo III-D, n.º 2-A [C1] e 
anexo II, parte I-A, ponto 11[C2], até ao 
termo da campanha de comercialização 
do açúcar de 2019/2020, ou seja, até 30 de 
setembro de 2020.

Or. en
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Justificação

O primeiro parágrafo deve ser aplicável antes e depois de 2020, a fim de assegurar que as 
condições de compra de beterraba sacarina e de cana-de-açucar, incluindo os contratos de 
entrega celebrados antes da sementeira, continuem a ser vinculativas para o setor do açúcar. 
No entanto, o segundo parágrafo não deve aplicar-se após o termo da campanha de 
comercialização para o setor do açúcar de 2019/2020, ou seja, após 30 de setembro de 2020, 
devido aos anexos conterem certos termos e condições relativos à OCM única da UE para o 
setor do açúcar, incluindo o regime de quotas.

Alteração 1430
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União e empresas 
açucareiras da União.

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores de beterraba sacarina e de 
cana-de-açúcar da União ou, em seu nome, 
organizações de que são membros, e 
empresas açucareiras da União ou, em seu 
nome, organizações de que são membros.
Essas condições estão em conformidade 
com as disposições do n.º 2-A do anexo 
III-D e do anexo II, parte I-A, ponto 11, 
até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2019/2020, 
em 30 de setembro de 2020.

Or. pl

Alteração 1431
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
acordos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
escritos celebrados entre produtores de 
beterraba sacarina e de cana-de-açúcar da 
União e empresas açucareiras da União.

1. As condições de compra de beterraba 
sacarina e de cana-de-açúcar, incluindo os 
contratos de entrega celebrados antes da 
sementeira, são reguladas por acordos 
interprofissionais escritos celebrados entre 
produtores de beterraba sacarina e de cana-
de-açúcar da União ou, em sua 
representação, as organizações de que 
sejam membros, e empresas açucareiras da 
União e devem ser conformes às 
disposições do anexo III-D, n.º 2-A e do 
anexo II, parte I-A, ponto 11.

Or. fr

Alteração 1432
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os acordos interprofissionais e os 
contratos de entrega devem respeitar o 
disposto no n.º 3 e as condições de compra 
a estabelecer pela Comissão, em 
particular no que respeita às condições 
que regulam a compra, entrega, receção e 
pagamento da beterraba.

Or. en

Alteração 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. 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 condições aplicáveis aos acordos 
referidos no presente artigo, n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1434
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 condições aplicáveis aos acordos 
referidos no presente artigo, n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1435
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 condições aplicáveis aos acordos 
referidos no presente artigo, n.º 1.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de entrega de 
beterraba sacarina é feita uma distinção 
consoante as quantidades de açúcar a 
fabricar correspondam a:
a) açúcar de quota; ou a
b) açúcar produzido extra-quota.

Or. es

Alteração 1437
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de entrega, é feita uma 
distinção consoante as quantidades de 
açúcar a fabricar a partir da beterraba 
sacarina correspondam:
a) a açúcar de quota; ou
b) a açúcar extra-quota.

Or. en

Alteração 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-B. As empresas açucareiras transmitem 
ao Estado-Membro no qual produzem o 
açúcar as seguintes informações: 
a) as quantidades de beterraba a que se 
refere o n.º 2-A, alínea a), relativamente 
às quais tenham celebrado, antes da 
sementeira, contratos de entrega, bem 
como o teor de açúcar na base dos 
contratos.
b) o rendimento correspondente previsto.
Os Estados-Membros podem solicitar 
informações adicionais.

Or. es

Alteração 1439
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Cada empresa açucareira transmite 
ao Estado-Membro no qual produz açúcar 
as seguintes informações:
a) as quantidades de beterraba abrangidas 
pelo n.º 3, alínea a), relativamente às 
quais tenha celebrado, antes da 
sementeira, contratos de entrega, bem 
como o teor de açúcar na base dos 
contratos;
b) o rendimento correspondente previsto.
Os Estados-Membros podem solicitar 
informações adicionais.

Or. en
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Alteração 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. As empresas açucareiras que, em 
conformidade com o 101.º-G, não tenham 
celebrado contratos de entrega, antes da 
sementeira, ao preço mínimo para a 
beterraba de quota, em relação a uma 
quantidade de beterraba equivalente à 
quota de açúcar que detenham, ajustada, 
se for caso disso, pelo coeficiente de 
retirada preventiva fixado nos termos do 
artigo 101.º-D, n.º 2, primeiro parágrafo, 
são obrigadas a pagar, pelo menos, o 
preço mínimo da beterraba de quota por 
toda a beterraba sacarina que 
transformem em açúcar.

Or. es

Alteração 1441
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. As empresas açucareiras que não 
tenham celebrado, antes da sementeira, 
contratos de entrega, ao preço mínimo 
para a beterraba de quota, em relação a 
uma quantidade de beterraba equivalente 
à quota de açúcar que detenham, são 
obrigadas a pagar, pelo menos, o preço 
mínimo da beterraba de quota por toda a 
beterraba sacarina que transformem em 
açúcar.

Or. en
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Alteração 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-D. Sob reserva da aprovação do 
Estado-Membro em causa, os n.os 2-A, 2-B 
e 2-C podem ser derrogados por acordos 
interprofissionais.

Or. es

Alteração 1443
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-F
2-D. Sob reserva da aprovação do 
Estado-Membro em causa, os n.os 3 e 4 
podem ser derrogados por acordos 
interprofissionais.

Or. en

Alteração 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-E. Na ausência de acordos 
interprofissionais, o Estado-Membro em 
causa toma as medidas necessárias, 
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compatíveis com o presente regulamento, 
para proteger os interesses das partes 
envolvidas.

Or. es

Alteração 1445
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 2-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-E. Na falta de acordos 
interprofissionais, o Estado-Membro em 
causa toma as medidas necessárias, 
compatíveis com o presente regulamento, 
para proteger os interesses das partes 
envolvidas.

Or. en

Alteração 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-A
Comunicação dos preços no mercado do 

açúcar
A Comissão institui, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 162.º, n.º 2, um sistema de 
informação sobre os preços no mercado 
do açúcar, que inclui um sistema de 
publicação dos níveis de preços desse 
mercado.
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O sistema baseia-se nas informações 
prestadas pelas empresas produtoras de 
açúcar branco ou por outros agentes 
económicos que participem no comércio 
de açúcar. Estas informações são tratadas 
confidencialmente.
A Comissão garante que as informações 
publicadas não permitam identificar os 
preços praticados pelas diversas empresas 
ou agentes económicos.

Or. es

Alteração 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-C
Restituição à produção

1. Até ao final da campanha de 
comercialização de 2019/2020, pode ser 
concedida uma restituição à produção 
para os produtos do setor do açúcar 
indicados no anexo I, parte III, alíneas b) 
a e), se não estiverem disponíveis açúcar 
excedentário ou açúcar importado, 
isoglicose excedentária ou xarope de 
inulina excedentário, a preços 
correspondentes ao preço no mercado 
mundial, para o fabrico dos produtos 
referidos no artigo 101.º-M, n.º 2, alíneas 
b) e c).
2. A Comissão fixa a restituição à 
produção referida no n.º 1 por meio de 
atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 162.º, n.º 2.
3. A fim de ter em conta as especificidades 
do mercado do açúcar extra-quota na 
União, a Comissão pode estabelecer, por 
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meio de atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 160.º, as 
condições de concessão das restituições à 
produção referidas na presente secção.

Or. es

Alteração 1448
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 101-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-D
Retirada de açúcar do mercado

1. A fim de corrigir situações de produção 
excessiva com base nas estimativas das 
necessidades de abastecimento, e tendo 
em consideração os compromissos 
assumidos pela União na sequência dos 
acordos celebrados ao abrigo do artigo 
218.º do Tratado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir retirar 
do mercado, relativamente a uma 
determinada campanha de 
comercialização, as quantidades de 
açúcar, de isoglicose ou de inulina 
produzidas dentro das quotas que 
excedam o limiar calculado nos termos do 
presente artigo, n.º 2.
Nesse caso, o açúcar branco e o açúcar 
em bruto importados, qualquer que seja a 
sua origem, são retirados do mercado na 
mesma proporção, relativamente à 
campanha de comercialização em causa.
2. O limiar de retirada a que se refere o 
n.º 1 é calculado, para cada empresa 
titular de uma quota, multiplicando essa 
quota por um coeficiente, que pode ser 
fixado pela Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
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o procedimento de exame previsto no
artigo 162.º, n.º 2, até ao dia 28 de 
fevereiro da campanha de 
comercialização anterior, com base na 
evolução esperada do mercado.
Com base na atualização da evolução do 
mercado, a Comissão pode, até 31 de 
outubro da campanha de comercialização 
em causa, decidir, por meio de atos de 
execução, ajustar ou, caso não tenha sido 
fixado um coeficiente nos termos do 
primeiro parágrafo, fixar um coeficiente.
3. Cada empresa titular de uma quota ou 
de uma licença de importação armazena, 
a expensas próprias, até ao início da 
campanha de comercialização seguinte, o 
açúcar produzido dentro da quota para 
além do limiar calculado em 
conformidade com o n.º 2. As quantidades 
de açúcar, de isoglicose ou de xarope de 
inulina retiradas do mercado durante 
uma campanha de comercialização são 
tratadas como sendo as primeiras 
quantidades produzidas dentro da quota 
na campanha de comercialização 
seguinte.
Em derrogação ao primeiro parágrafo, 
tendo em conta a evolução esperada do 
mercado do açúcar, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir, no que 
respeita à campanha de comercialização 
em curso e/ou à campanha seguinte, 
considerar a totalidade ou uma parte do 
açúcar, da isoglicose ou do xarope de 
inulina retirados do mercado como sendo:
a) açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
excedentários e disponíveis para passar a 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
industriais; ou
b) uma produção temporária dentro da 
quota, uma parte da qual pode ficar 
reservada para exportação, no respeito 
dos compromissos da União decorrentes 
dos acordos celebrados em conformidade 
com o artigo 218.º do Tratado.
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4. Se o abastecimento de açúcar da União 
for inadequado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir que 
determinada quantidade de açúcar, de 
isoglicose ou de xarope de inulina 
retirada do mercado possa ser vendida no 
mercado da União antes do final do 
período de retirada.
5. No caso de o açúcar retirado ser 
tratado como sendo a primeira produção 
de açúcar da campanha de 
comercialização seguinte, é pago aos 
produtores de beterraba o preço mínimo 
dessa campanha de comercialização.
No caso de o açúcar retirado passar a 
açúcar industrial ou ser exportado ao 
abrigo do presente artigo, n.º 3, alíneas a) 
e b), não se aplicam os requisitos do 
artigo 101.º (x) relativas ao preço mínimo.
No caso de o açúcar retirado ser vendido 
no mercado da União antes do final do 
período de retirada ao abrigo do n.º 4, é 
pago aos produtores de beterraba o preço 
mínimo da campanha de comercialização 
em curso.
6. Os atos de execução ao abrigo do 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1449
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 101-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-D
Retirada de açúcar do mercado

1. Tendo em conta a necessidade de 
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resolver situações de excedentes 
determinadas com base nas estimativas de 
abastecimento, e tendo em conta as 
obrigações da União decorrentes de 
acordos concluídos ao abrigo do artigo 
218.º do Tratado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir retirar 
do mercado, para determinada campanha 
de comercialização, as quantidades de 
açúcar, isoglucose ou xarope de inulina 
produzidas dentro da quota que 
ultrapassem o limiar calculado em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo. Nesse caso, a importação de 
açúcar branco e de açúcar bruto de todas 
as fontes é retirada do mercado na mesma 
proporção em relação à respetiva 
campanha de comercialização.
2. O limiar de retirada referido no n.º 1 é 
calculado, para cada empresa que 
detenha uma quota, multiplicando essa 
quota por um coeficiente que pode ser 
fixado pela Comissão por meio de atos de 
execução em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
162.º, n.º 2, o mais tardar até 28 de 
fevereiro da campanha de 
comercialização anterior, com base na 
evolução esperada para os mercados. 
Com base na atualização da evolução do 
mercado, a Comissão pode, até 31 de 
outubro da campanha de comercialização 
em causa, decidir, por meio de atos de 
execução, ajustar ou, caso não tenha sido 
fixado um coeficiente nos termos do 
primeiro parágrafo, fixar um coeficiente.
3. Cada empresa titular de uma quota ou 
de um certificado de importação 
armazena, a expensas próprias, até ao 
início da campanha de comercialização 
seguinte, a quantidade de açúcar 
produzida dentro da quota que ultrapassa 
o limiar calculado em conformidade com 
o n.º 2. As quantidades de açúcar, 
isoglucose ou xarope de inulina retiradas 
do mercado no decurso de uma campanha 
de comercialização são consideradas 



AM\909518PT.doc 25/178 PE494.484v01-00

PT

como as primeiras quantidades 
produzidas dentro da quota para a 
campanha de comercialização seguinte. 
Em derrogação do primeiro parágrafo, de 
acordo com a evolução esperada para o 
mercado do açúcar, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir 
considerar, para a campanha de 
comercialização em curso e/ou a 
campanha seguinte, que toda ou parte da 
quantidade de açúcar, isoglucose ou 
xarope de inulina retirada do mercado é:
a) o açúcar excedentário, a isoglicose 
excedentária ou o xarope de inulina 
excedentário que podem ser convertidos 
em açúcar industrial, isoglicose industrial 
e xarope de inulina industrial; ou
b) uma produção temporária dentro da 
quota, uma parte da qual pode ficar 
reservada para exportação, no respeito 
dos compromissos da União decorrentes 
dos acordos celebrados em conformidade 
com o artigo 218.º do Tratado.
4. Se o abastecimento de açúcar da União 
for inadequado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir que 
determinada quantidade de açúcar, 
isoglucose ou xarope de inulina retirada 
do mercado possa ser vendida no mercado 
da União antes do final do período de 
retirada.
5. No caso de o açúcar retirado ser 
tratado como sendo a primeira produção 
de açúcar da campanha de 
comercialização seguinte, é pago aos 
produtores de beterraba o preço mínimo 
dessa campanha de comercialização. No 
caso de o açúcar retirado do mercado se 
converter em açúcar industrial ou ser 
exportado em conformidade com o n.º 3, 
alíneas a) e b), do presente artigo, não se 
aplicam os requisitos relativos ao preço 
mínimo enumerados no artigo 101.º-G.No 
caso de o açúcar retirado ser vendido no 
mercado da União antes do final do 
período de retirada ao abrigo do n.º 4, é 
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pago aos produtores de beterraba o preço 
mínimo da campanha de comercialização 
em curso.
6. Nos termos 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. pl

Alteração 1450
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 101-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-D
Retirada de açúcar do mercado

1. Tendo em conta a necessidade de 
corrigir situações de produção 
excedentária com base na estimativa das 
necessidades de abastecimento, e tendo 
em conta os compromissos da União 
decorrentes dos acordos celebrados em 
conformidade com o artigo 218.º do 
Tratado, a Comissão pode, por meio de 
atos de execução, decidir retirar do 
mercado, relativamente a uma 
determinada campanha de 
comercialização, as quantidades de 
açúcar, de isoglicose ou de xarope de 
inulina produzidas dentro das quotas que 
excedam o limiar calculado nos termos do 
presente artigo, n.º 2.
Nesse caso, o açúcar branco e o açúcar 
em bruto importados, qualquer que seja a 
sua origem, são retirados do mercado na 
mesma proporção, relativamente à 
campanha de comercialização em causa.
2. O limiar de retirada a que se refere o 
n.º 1 é calculado, para cada empresa 
titular de uma quota, multiplicando essa 
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quota por um coeficiente, que pode ser 
fixado pela Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 162.º, n.º 2, até ao dia 28 de 
fevereiro da campanha de 
comercialização anterior, com base na 
evolução esperada do mercado.
Com base na atualização da evolução do 
mercado, a Comissão pode, até 31 de 
outubro da campanha de comercialização 
em causa, decidir, por meio de atos de 
execução, ajustar ou, caso não tenha sido 
fixado um coeficiente nos termos do 
primeiro parágrafo, fixar um coeficiente.
3. Cada empresa titular de uma quota 
armazena, a expensas próprias, até ao 
início da campanha de comercialização 
seguinte, o açúcar produzido dentro da 
quota para além do limiar calculado em 
conformidade com o n.º 2. As quantidades 
de açúcar, de isoglicose ou de xarope de 
inulina retiradas do mercado durante 
uma campanha de comercialização são 
tratadas como sendo as primeiras 
quantidades produzidas dentro da quota 
da campanha de comercialização 
seguinte.
Em derrogação ao primeiro parágrafo, 
tendo em conta a evolução esperada do 
mercado do açúcar, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir, no que 
respeita à campanha de comercialização 
em curso e/ou à campanha seguinte, 
considerar a totalidade ou uma parte do 
açúcar, da isoglicose ou do xarope de 
inulina retirados do mercado como sendo:
a) Açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
excedentários e disponíveis para passar a 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
industriais ou
b) Uma produção temporária dentro da 
quota, uma parte da qual pode ficar 
reservada para exportação, no respeito 
dos compromissos da União decorrentes 
dos acordos celebrados em conformidade 
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com o artigo 218.º do Tratado.
4. Se o abastecimento de açúcar da União 
for inadequado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir que 
determinada quantidade de açúcar, de 
isoglicose ou de xarope de inulina 
retirados do mercado possa ser vendida 
no mercado da União antes do final do 
período de retirada.
5. No caso de o açúcar retirado ser 
tratado como sendo a primeira produção 
de açúcar da campanha de 
comercialização seguinte, é pago aos 
produtores de beterraba o preço mínimo 
dessa campanha de comercialização.
No caso de o açúcar retirado passar a 
açúcar industrial ou ser exportado ao 
abrigo do presente artigo, n.º 3, alíneas a) 
e b), não se aplicam os requisitos do 
artigo 101.º-G relativos ao preço mínimo.
No caso de o açúcar retirado ser vendido 
no mercado da União antes do final do 
período de retirada ao abrigo do n.º 4, é 
pago aos produtores de beterraba o preço 
mínimo da campanha de comercialização 
em curso.
6. Os atos de execução previstos no 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 1451
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 101-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-D
Retirada de açúcar do mercado
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1. A fim de corrigir situações de produção 
excessiva com base nas estimativas das 
necessidades de abastecimento, e tendo 
em consideração os compromissos 
assumidos pela União na sequência dos 
acordos celebrados ao abrigo do artigo 
218.º do Tratado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir retirar 
do mercado, relativamente a uma 
determinada campanha de 
comercialização, as quantidades de 
açúcar, de isoglicose ou de inulina 
produzidas dentro das quotas que 
excedam o limiar calculado nos termos do 
presente artigo, n.º 2.
Nesse caso, o açúcar branco e o açúcar 
em bruto importados, qualquer que seja a 
sua origem, são retirados do mercado na 
mesma proporção, relativamente à 
campanha de comercialização em causa.
2. O limiar de retirada a que se refere o 
n.º 1 é calculado, para cada empresa 
titular de uma quota, multiplicando essa 
quota por um coeficiente, que pode ser 
fixado pela Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 162.º, n.º 2, até ao dia 28 de 
fevereiro da campanha de 
comercialização anterior, com base na 
evolução esperada do mercado.
Com base na atualização da evolução do 
mercado, a Comissão pode, até 31 de 
outubro da campanha de comercialização 
em causa, decidir, por meio de atos de 
execução, ajustar ou, caso não tenha sido 
fixado um coeficiente nos termos do 
primeiro parágrafo, fixar um coeficiente.
3. Cada empresa titular de uma quota ou 
de uma licença de importação armazena, 
a expensas próprias, até ao início da 
campanha de comercialização seguinte, o 
açúcar produzido dentro da quota para 
além do limiar calculado em 
conformidade com o n.º 2. As quantidades 
de açúcar, de isoglicose ou de xarope de 
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inulina retiradas do mercado durante 
uma campanha de comercialização são 
tratadas como sendo as primeiras 
quantidades produzidas dentro da quota 
na campanha de comercialização 
seguinte.
Em derrogação ao primeiro parágrafo, 
tendo em conta a evolução esperada do 
mercado do açúcar, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir, no que 
respeita à campanha de comercialização 
em curso e/ou à campanha seguinte, 
considerar a totalidade ou uma parte do 
açúcar, da isoglicose ou do xarope de 
inulina retirados do mercado como sendo:
a) açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
excedentários e disponíveis para passar a 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
industriais; ou
b) uma produção temporária dentro da 
quota, uma parte da qual pode ficar 
reservada para exportação, no respeito 
dos compromissos da União decorrentes 
dos acordos celebrados em conformidade 
com o artigo 218.º do Tratado.
4. Se o abastecimento de açúcar da União 
for inadequado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir que 
determinada quantidade de açúcar, de 
isoglicose ou de xarope de inulina 
retirada do mercado possa ser vendida no 
mercado da União antes do final do 
período de retirada.
5. No caso de o açúcar retirado ser 
tratado como sendo a primeira produção 
de açúcar da campanha de 
comercialização seguinte, é pago aos
produtores de beterraba o preço mínimo 
dessa campanha de comercialização.
No caso de o açúcar retirado passar a 
açúcar industrial ou ser exportado ao 
abrigo do presente artigo, n.º 3, alíneas a) 
e b), não se aplicam os requisitos do 
artigo 101.º -G relativos ao preço mínimo.
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No caso de o açúcar retirado ser vendido 
no mercado da União antes do final do 
período de retirada ao abrigo do n.º 4, é 
pago aos produtores de beterraba o preço 
mínimo da campanha de comercialização 
em curso.
6. Os atos de execução ao abrigo do 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 162.º, n.º 2. 

Or. en

Justificação

Artigo 45.º da proposta COM(2010)799. A alteração do primeiro parágrafo justifica-se com 
a necessidade de abordar a questão do equilíbrio estrutural do mercado numa perspetiva de 
volumes (e não de preços), determinados com base na análise de dados quantitativos. É 
também mais apropriado falar de excedentes e de défices do que de sub-exploração ou sobre-
exploração. Por último, a adição de «ou de uma licença de importação» e de «qualquer que 
seja a sua origem» visa assegurar que todos os intervenientes realizem ajustamentos com 
vista ao equilíbrio do mercado – atualmente, apenas os produtores de beterraba de sacarina 
estão sujeitos à retirada de mercado. 

Alteração 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-D
Retirada de açúcar do mercado

2. O limiar de retirada a que se refere o 
n.º 1, é calculado, para cada empresa 
titular de uma quota, multiplicando essa 
quota por um coeficiente, que é único 
para toda a União e que pode ser fixado 
pela Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 162.º, n.º 2, até 28 de fevereiro da 
campanha de comercialização anterior, 
com base na evolução esperada do 
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mercado.
Com base na atualização da evolução do 
mercado, a Comissão pode, até 31 de 
outubro da campanha de comercialização 
em causa, decidir, por meio de atos de 
execução, ajustar ou, caso não tenha sido 
fixado um coeficiente nos termos do 
primeiro parágrafo, fixar um coeficiente.
Nesse caso, o açúcar em bruto importado 
para refinação será reduzido na mesma 
proporção, relativamente à campanha de 
comercialização em causa.
3. As empresas titulares de uma quota 
armazenam, a expensas próprias, até ao 
início da campanha de comercialização 
seguinte, o açúcar produzido dentro da 
quota para além do limiar calculado em 
conformidade com o n.º 2. As quantidades 
de açúcar, de isoglicose ou de xarope de 
inulina retiradas do mercado durante 
uma campanha de comercialização são 
tratadas como sendo as primeiras 
quantidades produzidas dentro da cota da 
campanha de comercialização seguinte.
Em derrogação ao primeiro parágrafo, 
tendo em conta a evolução esperada do 
mercado do açúcar, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir, no que 
respeita à campanha de comercialização 
em curso ou à campanha seguinte, 
considerar a totalidade ou uma parte do 
açúcar, do xarope de inulina ou da 
isoglicose retirados do mercado como 
sendo:
a) Açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
excedentários e disponíveis para passar a 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
industriais, ou
b) Uma produção temporária dentro da 
quota, uma parte da qual pode ficar 
reservada para exportação, no respeito 
dos compromissos da União decorrentes 
dos acordos celebrados em conformidade 
com o artigo 218.º do Tratado.
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4. Se o abastecimento de açúcar da União 
for inadequado, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, decidir que 
determinada quantidade de açúcar, de 
isoglicose ou de xarope de inulina 
retirada do mercado possa ser vendida no 
mercado da União, antes do final do 
período de retirada.
5. No caso de o açúcar retirado ser 
tratado como sendo a primeira produção 
de açúcar da campanha de 
comercialização seguinte, é pago aos 
produtores de beterraba o preço mínimo 
dessa campanha de comercialização.
No caso de o açúcar retirado passar a 
açúcar industrial ou ser exportado ao 
abrigo do presente artigo, n.º 3, alíneas a) 
e b), não se aplicam os requisitos do 
artigo 101.º-G relativos ao preço mínimo.
No caso de o açúcar retirado ser vendido 
no mercado da União antes do final do 
período de retirada ao abrigo do n.º 4, é 
pago aos produtores de beterraba o preço 
mínimo da campanha de comercialização 
em curso.
5-A. Ao açúcar armazenado numa 
determinada campanha de 
comercialização em conformidade com o 
disposto no presente artigo não é aplicável 
a ajuda ao armazenamento privado 
prevista no artigo 17.º.
6. Os atos de execução previstos no 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-E (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-E
Poderes delegados

A fim de ter em conta as especificidades 
do setor do açúcar e de proteger os 
interesses de todas as partes envolvidas, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados em conformidade com 
o artigo 160.º, adotar normas relativas:
a) Aos contratos de entrega e às condições 
de compra a que se refere o artigo 101.º,
nº 1.
b) Aos critérios a aplicar pelas empresas 
açucareiras na repartição, entre os 
vendedores de beterraba, das quantidades 
de beterraba que devem ser objeto dos 
contratos de entrega celebrados antes da 
sementeira em conformidade com o artigo 
101.º, n.º 2-B.

Or. es

Alteração 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-F
Regime de quotas no setor do açúcar

1. É aplicado um regime de quotas à 
produção de açúcar, de isoglicose e de 
xarope de inulina.
2. No que respeita ao regime de quotas 
referido no presente artigo, n.º 1, se um 
produtor exceder a quota correspondente 
e não utilizar as quantidades 
excedentárias tal como estabelecido no 
artigo 101.º-L, é aplicada a tais 
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quantidades uma imposição sobre os 
excedentes, nas condições fixadas nos 
artigos 101.º-L a 101.º-O.

Or. es

Alteração 1455
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-F
Regime de quotas no setor do açúcar

É aplicado um regime de quotas à 
produção de açúcar, de isoglicose e de 
xarope de inulina.

Or. fr

Alteração 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-G
Preço mínimo da beterraba

1. O preço mínimo da beterraba de quota 
é de 26,29 EUR/tonelada até ao final da 
campanha de comercialização de 
2019/2020.
2. O preço mínimo indicado no n.º 1 é 
aplicável à beterraba açucareira da 
qualidade-tipo definida no anexo III, 
parte B.
3. As empresas açucareiras que comprem 
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beterraba de quota adequada à 
transformação em açúcar e destinada a 
ser transformada em açúcar de quota são 
obrigadas a pagar, pelo menos, o preço 
mínimo, ajustado pela aplicação de 
bonificações ou reduções em função dos 
desvios à qualidade-tipo.
A fim de ajustar o preço quando a 
qualidade efetiva da beterraba açucareira 
diferir da qualidade-tipo, as bonificações 
e reduções referidas no primeiro 
parágrafo são aplicadas em conformidade 
com regras estabelecidas pela Comissão, 
por meio de atos delegados adotados nos 
termos do artigo 101.º -P, n.º 5.
4. A empresa açucareira em causa ajusta 
o preço de compra das quantidades de 
beterraba açucareira correspondentes às 
quantidades de açúcar industrial ou de 
açúcar excedentário sujeitas à aplicação 
da imposição sobre os excedentes prevista
no artigo 101.º -O, de maneira a que esse 
preço seja pelo menos igual ao preço 
mínimo da beterraba de quota.

Or. es

Alteração 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1-H (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-H
Atribuição de quotas

1. As quotas atribuídas a nível nacional 
ou regional para a produção de açúcar, 
de isoglicose e de xarope de inulina são 
fixadas no anexo III-B. Uma versão 
revista do regime de quotas atual é 
aplicável até ao fim da campanha de 
comercialização de 2019-2020, se as 
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quotas não forem abolidas em 2015 
conforme previsto. O regime revisto deve 
permitir a todos os Estados-Membros, se 
assim o desejarem, beneficiar de quotas 
de produção de açúcar. A União deve 
direcionar o seu apoio para a expansão da 
indústria do açúcar na UE e prestar 
assistência financeira no arranque de 
unidades de produção nos 
Estados-Membros. 
2. Os Estados-Membros atribuem uma 
quota a cada empresa produtora de 
açúcar, de isoglicose ou de xarope de 
inulina estabelecida no seu território e 
aprovada nos termos do artigo 101.º-I.
3. Em caso de atribuição de uma quota a 
uma empresa açucareira com mais do que 
uma unidade de produção, o 
Estado-Membro em causa adota as 
medidas que considera necessárias para 
proteger os interesses dos produtores de 
beterraba sacarina e de cana-de-açúcar.

Or. en

Alteração 1458
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 101-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-H
Atribuição das quotas

1. As quotas nacionais e regionais de 
produção de açúcar, de isoglicose e de 
xarope de inulina estão fixadas no anexo 
III-B.
2. Os Estados-Membros atribuem uma 
quota a cada empresa produtora de 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
estabelecida nos respetivos territórios e 
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aprovada nos termos do artigo 101.º-I.
A quota atribuída a cada empresa é igual 
à quota que, nos termos do anexo III-B, 
tiver sido atribuída à empresa em causa a 
partir da campanha de comercialização 
2010/2011.
3. Nos casos de atribuição de quotas a 
empresas açucareiras que disponham de 
mais do que uma unidade de produção, os 
Estados-Membros adotam as medidas que 
considerem necessárias para terem 
devidamente em conta os interesses dos 
produtores de beterraba açucareira e de 
cana-de-açúcar.

Or. fr

Alteração 1459
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 101-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-H
Atribuição das quotas

1. As quotas nacionais e regionais de 
produção de açúcar, de isoglicose e de 
xarope de inulina estão fixadas no anexo 
III-B.
2. Os Estados-Membros atribuem uma 
quota a cada empresa produtora de 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
estabelecida nos respetivos territórios e 
aprovada nos termos do artigo 101-I. A 
quota atribuída a cada empresa é igual à 
quota que, nos termos do anexo III-B 
(novo) do Regulamento (CE) n.º 
513/2010, tiver sido atribuída à empresa 
em causa para a campanha de 
comercialização de 2010/2011.
3. Nos casos de atribuição de quotas a 



AM\909518PT.doc 39/178 PE494.484v01-00

PT

empresas açucareiras que disponham de 
mais do que uma unidade de produção, os 
Estados-Membros adotam as medidas que 
considerem necessárias para terem 
devidamente em conta os interesses dos 
produtores de beterraba açucareira e de 
cana-de-açúcar.

Or. fr

Justificação

Esta alteração resulta da aplicação do artigo 56.º do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho. Trata-se de uma alteração técnica, justificada pelo Regulamento (CE) n.º 
513/2010, de onde consta o anexo III-B (novo), ser o regulamento mais recente em matéria de 
determinação da atribuição das quotas do açúcar.

Alteração 1460
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-H
Atribuição das quotas

1. As quotas nacionais e regionais de 
produção de açúcar, de isoglicose e de 
xarope de inulina estão fixadas no anexo 
XX.
2. Os Estados-Membros atribuem uma 
quota a cada empresa produtora de 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
estabelecida nos respetivos territórios e 
aprovada nos termos do artigo XX.
Cada empresa recebe uma quota igual à 
concedida a essa mesma empresa ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 318/2006 
para a campanha de comercialização 
2005/2006.
3. Nos casos de atribuição de quotas a 
empresas açucareiras que disponham de 
mais do que uma unidade de produção, os 
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Estados-Membros adotam as medidas que 
considerem necessárias para terem 
devidamente em conta os interesses dos 
produtores de beterraba açucareira e de 
cana-de-açúcar.

Or. fr

Alteração 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-H
Atribuição das quotas

1. As quotas nacionais ou regionais de 
produção de açúcar, isoglicose e xarope 
de inulina estão fixadas no anexo III.
2. Os Estados-Membros atribuem uma 
quota a cada empresa produtora de 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
estabelecida nos respetivos territórios e 
aprovada nos termos do artigo 101.º-I.
A quota atribuída a cada empresa é igual 
à quota que, no âmbito do Regulamento 
(CE) n.º 513/2010, tiver sido atribuída à 
empresa em causa para a campanha de 
comercialização de 2010/2011.
3. Nos casos de atribuição de quotas a 
empresas açucareiras que disponham de 
mais do que uma unidade de produção, os 
Estados-Membros adotam as medidas que 
considerem necessárias para terem 
devidamente em conta os interesses dos 
produtores de beterraba açucareira e de 
cana-de-açúcar.

Or. es
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Alteração 1462
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 101-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-H
Repartição das quotas

1. As quotas nacionais e regionais de 
produção de açúcar, de isoglucose e de 
xarope de inulina são fixadas no anexo 
III-B.
2. Os Estados-Membros atribuem uma 
quota a cada empresa produtora de 
açúcar, de isoglucose ou de xarope de 
inulina estabelecida no seu território e 
aprovada em conformidade com o artigo 
101.º-I.
No caso de cada empresa a quota 
atribuída é igual á quota prevista nos 
termos do anexo III-B que foi atribuída à 
empresa em causa a partir da campanha 
de comercialização de 2010/2011.

Or. pl

Alteração 1463
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-I
Empresas aprovadas

1. Os Estados-Membros aprovam, 
mediante requerimento, as empresas 
produtoras de açúcar, isoglicose ou 
xarope de inulina, bem como as empresas 
que transformem esses produtos num 
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produto incluído na lista referida no 
artigo XX, desde que:
a) Façam prova da sua capacidade 
profissional de produção;
b) Concordem em prestar as informações 
requeridas e em se submeter aos controlos 
relacionados com o presente 
regulamento;
c) Não sejam objeto de suspensão ou 
retirada da aprovação.
2. As empresas aprovadas comunicam ao 
Estado-Membro em cujo território tiver 
lugar a colheita de beterraba ou de cana, 
ou for efetuada a refinação, as seguintes 
informações:
a) As quantidades de beterraba ou de 
cana que tenham sido objeto de um 
contrato de entrega, bem como os 
rendimentos correspondentes de beterraba 
ou de cana e de açúcar previstos por 
hectare;
b) Os dados relativos às entregas previstas 
e efetivas de beterraba açucareira, cana-
de-açúcar e açúcar bruto, à produção de 
açúcar e às existências de açúcar;
c) As quantidades de açúcar branco 
vendidas e os preços e condições 
correspondentes.

Or. fr

Alteração 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-I
Empresas aprovadas

1. Os Estados-Membros aprovam, 
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mediante requerimento, as empresas 
produtoras de açúcar, isoglicose ou 
xarope de inulina, bem como as empresas 
que transformem esses produtos num 
produto incluído na lista referida no 
artigo 101.º-M, n.º 2, desde que:
a) Façam prova da sua capacidade 
profissional de produção;
b) Concordem em prestar as informações 
requeridas e em se submeter aos controlos 
estabelecidos no presente regulamento;
c) Não sejam objeto de suspensão ou 
retirada da aprovação.
2. As empresas aprovadas comunicam ao 
Estado-Membro em cujo território tiver 
lugar a colheita de beterraba ou de cana, 
ou for efetuada a refinação, as seguintes 
informações:
a) As quantidades de beterraba ou de 
cana que tenham sido objeto de um 
contrato de entrega, bem como os 
rendimentos correspondentes de beterraba 
ou de cana e de açúcar previstos por 
hectare;
b) Os dados relativos às entregas previstas 
e efetivas de beterraba açucareira, 
cana-de-açúcar e açúcar bruto, à 
produção de açúcar e às existências de 
açúcar;
c) As quantidades de açúcar branco 
vendidas, precisando preços e condições 
de venda.

Or. es

Alteração 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-J (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-J
Ajustamento das quotas nacionais

A Comissão ajusta, por meio de atos 
delegados adotados em conformidade com 
o artigo 160.º, as quotas estabelecidas no 
anexo III-B em resultado das decisões dos 
Estados-Membros tomadas em 
conformidade com o artigo 101.º-K.

Or. es

Alteração 1466
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 101-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-K
Reatribuição de quotas a nível nacional

Um Estado-Membro pode reduzir ou 
reduzir e reatribuir a quota de açúcar, de 
isoglicose ou de xarope de inulina 
atribuída a uma empresa estabelecida no 
seu território:
a) até 10 %
No entanto, esta possibilidade é excluída 
se a empresa tiver utilizado toda a sua 
quota de produção nas campanhas de 
comercialização anteriores.
ou
b) de acordo com as regras a definir no 
Anexo (x).
Os Estados-Membros aplicam critérios 
objetivos e não discriminatórios na 
execução desta medida.
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Or. en

Alteração 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-K
Reatribuição e redução de quotas a nível 

nacional
1. Os Estados-Membros podem reduzir a 
quota de açúcar ou de isoglicose atribuída 
a uma empresa estabelecida no seu 
território em 10 %, no máximo. Ao fazê-
lo, os Estados-Membros aplicam critérios 
objetivos e não discriminatórios.
2. Os Estados-Membros podem transferir 
quotas entre empresas de acordo com as 
regras estabelecidas no anexo III-C, 
tomando em consideração os interesses de 
cada uma das partes envolvidas, 
nomeadamente os produtores de 
beterraba açucareira e de cana-de-açúcar.
3. As quantidades reduzidas ao abrigo dos 
n.os 1 e 2 são atribuídas pelo 
Estado-Membro em causa a uma ou mais 
empresas estabelecidas no seu território, 
quer disponham de uma quota, quer não.

Or. es

Alteração 1468
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-K (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-K
Reatribuição e redução de quotas a nível 

nacional
1. Os Estados-Membros podem reduzir a 
quota de açúcar ou de isoglicose atribuída 
a uma empresa estabelecida no seu 
território em 10 %, no máximo. Ao fazê-
lo, os Estados-Membros aplicam critérios 
objetivos e não discriminatórios.
2. Os Estados-Membros podem transferir 
quotas entre empresas de acordo com as 
regras estabelecidas no anexo XX, 
tomando em consideração os interesses de 
cada uma das partes envolvidas, 
nomeadamente os produtores de 
beterraba açucareira e de cana-de-açúcar.
3. As quantidades reduzidas ao abrigo dos 
n.os 1 e 2 são atribuídas pelo 
Estado-Membro em causa a uma ou mais 
empresas estabelecidas no seu território, 
quer disponham de uma quota, quer não.

Or. fr

Alteração 1469
Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Produção extra-quota

1. O açúcar, isoglicose ou xarope de 
inulina produzidos extra-quota durante 
uma campanha de comercialização nos 
termos do artigo 101.º-H podem:
a) ser utilizados no fabrico de 
determinados produtos conforme previsto 
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no artigo 101.º-M;
b) ser transferidos para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, nos termos do 
artigo 101.º-N;
c) ser utilizados no contexto do regime 
específico de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, nos termos do Capítulo 
III do Regulamento (CE) n.º 247/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.
d) ser exportados dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado; ou
e) ser automaticamente disponibilizados 
no mercado interno como açúcar de quota 
para efeitos de ajustamento da oferta a 
alterações da procura, no quadro do 
mecanismo temporário de gestão de 
mercado descrito no artigo 101.º, nº 1, 
alínea b).

Or. en

Alteração 1470
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Superação das quotas

O açúcar, a isoglicose e o xarope de 
inulina produzidos além da quota 
referida no artigo XX durante uma 
campanha de comercialização podem 
ser:
a) Utilizados na elaboração de 
determinados produtos, em conformidade 
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com o artigo XX;
b) Objeto de reporte para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, em 
conformidade com o artigo XX;
c) Utilizados no âmbito do regime 
específico de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, em conformidade com o 
[capítulo III do Regulamento [ex-(CE) 
n.º 247/2006] do Parlamento Europeu e 
do Conselho; ou
d) Exportados, dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão, por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado; ou
e) Automaticamente disponibilizados 
para venda no mercado interno enquanto 
açúcar de quota, a fim de ajustar a oferta 
à evolução da procura, na quantidade e 
nas modalidades estabelecidas pela 
Comissão, por meio de atos delegados 
adotados em conformidade com o artigo 
101.º-P, n.º 6, e com base na estimativa 
das necessidades de abastecimento. 
As medidas previstas no presente artigo 
são adotadas antes de qualquer ativação 
das medidas de prevenção de 
perturbações do mercado nos termos do 
artigo 154.º, n.º 1.
As outras quantidades excedentárias 
ficam sujeitas à imposição sobre os 
excedentes prevista no artigo XX.

Or. fr

Alteração 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Superação das quotas

1. O açúcar, a isoglicose e o xarope de 
inulina produzidos além da quota prevista 
no artigo 101.º-H durante uma campanha 
de comercialização podem ser:
a) Utilizados na elaboração de 
determinados produtos em conformidade 
com o artigo 101.º -M;
b) Objeto de reporte para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, em 
conformidade com o artigo 101.º-N;
c) Utilizados no âmbito do regime 
específico de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, em conformidade com o 
capítulo III do Regulamento 
[anteriormente (CE) n.° 247/2006] do 
Parlamento Europeu e do Conselho; ou
d) Exportados, dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão, por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos 
celebrados em conformidade com o artigo 
218.º do Tratado; ou
e) Automaticamente introduzidos no 
mercado interno enquanto açúcar de 
quota, com o objetivo de ajustar a oferta à 
evolução da procura, em quantidades e 
nas modalidades determinadas pela 
Comissão, por meio de atos delegados 
adotados em conformidade com o artigo 
101.º-P, n.º 6, e com base na estimativa 
das necessidades de abastecimento.
As medidas previstas no presente artigo 
são adotadas antes de qualquer ativação 
das medidas de prevenção de perturbações 
do mercado a que se refere o artigo 154.º, 
n.º 1.
As restantes quantidades estão sujeitas ao 
pagamento da imposição sobre os 
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excedentes estabelecida no artigo 101.º-O.
2. Os atos de execução previstos no 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1472
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Produção extra-quota

1. O açúcar, a isoglucose ou o xarope de 
inulina produzidos no decurso de uma 
campanha de comercialização acima da 
quota referida no artigo 101.º-H podem 
ser:
a) utilizados na elaboração de 
determinados produtos, referidos no 
artigo 101.º-M;
b) objeto de reporte para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, em 
conformidade com o artigo 101.º-N;
c) utilizados no âmbito do regime 
específico de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, em conformidade com o 
[capítulo III do Regulamento [ex-(CE) 
n.º 247/2006] do Parlamento Europeu e 
do Conselho; ou
d) exportados, dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão, por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.° do 
Tratado; ou
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e) libertados automaticamente no 
mercado interno, com base nas 
estimativas de abastecimento e a fim de 
preservar o equilíbrio estrutural do 
mercado, nas quantidades e modalidades 
determinadas pela Comissão.
As medidas referidas no presente artigo 
são executadas antes de qualquer ativação 
das medidas de prevenção de perturbações 
do mercado referidas no artigo 154.º, n.º 
1. As outras quantidades excedentárias 
são sujeitas à imposição sobre os 
excedentes referida no artigo 101.º-O.
2. Nos termos 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. pl

Alteração 1473
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Produção extra-quota

1. O açúcar, isoglicose ou xarope de 
inulina produzidos extra-quota durante 
uma campanha de comercialização nos 
termos do artigo 101.º-H podem:
a) ser utilizados no fabrico de 
determinados produtos conforme previsto 
no artigo 101.º-M;
b) ser transferidos para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, nos termos do 
artigo 101.º-N;
c) ser utilizados no contexto do regime 
específico de abastecimento das regiões 
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ultraperiféricas, nos termos do Capítulo 
III do Regulamento (CE) n.º 247/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. ou
d) ser exportados dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado;
e) ser automaticamente disponibilizados 
no mercado interno, com base na 
estimativa das necessidades de 
abastecimento, a fim de preservar o 
equilíbrio estrutural do mercado, em 
quantidades e em condições determinadas 
pela Comissão.
As medidas previstas no presente artigo 
são aplicadas antes da ativação das 
medidas destinadas a prevenir 
perturbações do mercado nos termos do 
artigo 154.º, n.º 1.
As quantidades não abrangidas pelas 
situações anteriormente referidas estão 
sujeitas à imposição sobre excedentes 
prevista no artigo 101.º-O.
2. Os atos de execução nos termos do 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 162.º, n.º 2. 

Or. en

Justificação

Esta alteração oficializa a situação de facto, prevendo a possibilidade de comercialização no 
mercado da UE de quantidades determinadas de açúcar extra-quota. A sua redação visa 
garantir a clareza jurídica e a estabilidade do mercado. É importante realçar que a decisão 
de disponibilizar no mercado (em vez de reclassificar) açúcar extra-quota deve basear-se na 
análise de dados quantitativos (e não em tensões «recorrentes significativas», termos que 
podem estar sujeitos a interpretação).

Alteração 1474
Albert Deß
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Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Produção extra-quota

1. O açúcar, isoglicose ou xarope de 
inulina produzidos extra-quota durante 
uma campanha de comercialização nos 
termos do artigo 101.º(x) podem:
a) ser utilizados no fabrico de 
determinados produtos conforme previsto 
no artigo 101.º(x);
b) ser transferidos para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, nos termos do 
artigo 101.º (x);
c) ser utilizados no contexto do regime 
específico de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, nos termos do Capítulo 
III do Regulamento (CE) n.º 247/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. ou
d) ser exportados dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado;
e) ser automaticamente disponibilizados 
no mercado interno, com base nas 
estimativas das necessidades de 
abastecimento, a fim de preservar o 
equilíbrio estrutural do mercado, em 
quantidades e em condições determinadas 
pela Comissão.
As medidas previstas no presente artigo 
são aplicadas antes da ativação das 
medidas destinadas a prevenir 
perturbações do mercado nos termos do 
artigo 154.º, n.º 1.
As quantidades não abrangidas pelas 
situações acima referidas estão sujeitas à 
imposição sobre excedentes prevista no 
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artigo 101.º (x).
2. Os atos de execução nos termos do 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1475
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 101-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-L
Produção extra-quota

1. O açúcar, a isoglicose e o xarope de 
inulina produzidos além da quota referida 
no artigo 101.º-H durante uma campanha 
de comercialização podem ser:
a) Utilizados na elaboração de 
determinados produtos, em conformidade 
com o artigo 101.º-M;
b) Objeto de reporte para a quota de 
produção da campanha de 
comercialização seguinte, em 
conformidade com o artigo 101.º-N;
c) Utilizados no âmbito do regime 
específico de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, em conformidade com o 
capítulo III do Regulamento [ex-(CE) n.º 
247/2006] do Parlamento Europeu e do 
Conselho; ou
d) Exportados, dentro dos limites 
quantitativos fixados pela Comissão, por 
meio de atos de execução, no respeito dos 
compromissos decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado; ou
e) Automaticamente disponibilizados para 
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venda no mercado interno, com base na 
estimativa das necessidades de 
abastecimento, a fim de preservar o 
equilíbrio estrutural do mercado, na 
quantidade e nas modalidades 
estabelecidas pela Comissão.
As medidas previstas no presente artigo 
são adotadas antes de qualquer ativação 
das medidas de prevenção de perturbações 
do mercado nos termos do artigo 154.º, n.º 
1.
As outras quantidades excedentárias 
ficam sujeitas à imposição sobre os 
excedentes prevista no artigo 101.º -O.
2. Os atos de execução previstos no 
presente artigo são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 1476
Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 101-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-M
Mecanismo temporário de gestão do 

mercado
Até ao final da vigência do regime de 
quotas é utilizado um mecanismo 
temporário de gestão de mercado para 
regular o mercado, o qual implica a 
aplicação automática das seguintes 
medidas:
- suspensão dos direitos de importação, 
nos termos do artigo 130-B; e
-disponibilização no mercado de produção 
extra-quota, nos termos do artigo 101.º-L, 
n.º 1, alínea e). Se disponível em volume 
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comparável ao atribuído mediante a 
suspensão dos direitos de importação, e 
isento de pagamento de imposição.
O mecanismo temporário de gestão de 
mercado será automaticamente 
desencadeado quando os dados da 
Comissão Europeia relativos ao açúcar 
em bruto importado atingirem um nível 
inferior a 3,5 milhões de toneladas 
relativamente à campanha de 
comercialização em curso. Esta avaliação 
terá início, para cada campanha de 
comercialização, a partir de 30 de 
outubro. 
Antes de 1 de março de 2014, a Comissão 
Europeia determinará, por meio de atos 
de execução adotados nos termos do 
artigo 101.º, n.º 1, alínea b), todas as 
disposições necessárias à implementação 
do presente artigo.

Or. en

Justificação

As quotas de produção para o setor do açúcar limitam a produção da UE em 13 milhões e 
300 mil toneladas de açúcar branco enquanto o consumo se situa em 16 milhões e 800 mil 
toneladas. É importante permitir um reforço da produção de açúcar de outras fontes a fim de 
prevenir situações de défice no mercado da UE resultantes de falhas na entrega de açúcar 
importado ao abrigo do regime preferencial. A fim de evitar um tratamento discriminatório, 
todos os atores da cadeia (e não apenas o fornecedor) devem poder aceder em condições 
equitativas a este mecanismo de gestão de mercado temporário.

Alteração 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-M
Açúcar industrial

1. O açúcar, a isoglicose e o xarope de 
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inulina industriais ficam reservados para 
a produção de um dos produtos referidos 
no n.º 2 se:
a) Tiverem sido objeto de um contrato de 
entrega, celebrado antes do final da 
campanha de comercialização, entre um 
produtor e um utilizador aprovados nos 
termos do artigo 101.º-I; e
b) Forem entregues ao utilizador o mais 
tardar em 30 de novembro da campanha 
de comercialização seguinte.
2. A fim de ter em conta a evolução 
técnica, a Comissão pode, por meio de 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 160.º, elaborar uma lista dos 
produtos em cujo fabrico podem ser 
utilizados açúcar, isoglicose ou xarope de 
inulina industriais.
A lista inclui, nomeadamente:
a) Bioetanol, álcool, rum, leveduras vivas 
e quantidades de xaropes para barrar e de 
xaropes para transformar em «Rinse 
appelstroop»;
b) Certos produtos industriais sem açúcar, 
mas em cujo fabrico seja utilizado açúcar, 
isoglicose ou xarope de inulina;
c) Certos produtos da indústria química 
ou farmacêutica que contenham açúcar, 
isoglicose ou xarope de inulina.

Or. es

Alteração 1478
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-M
Açúcar industrial
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1. O açúcar industrial, a isoglicose 
industrial e o xarope de inulina industrial 
ficam reservados para a produção de um 
dos produtos referidos no n.º 2 se:
a) Tiverem sido objeto de um contrato de 
entrega, celebrado antes do final da 
campanha de comercialização, entre um 
produtor e um utilizador aprovados em 
conformidade com o artigo XX; e
b) Forem entregues ao utilizador o mais 
tardar em 30 de novembro da campanha 
de comercialização seguinte.
2. A Comissão pode elaborar uma lista 
dos produtos em cujo fabrico são 
utilizados açúcar, isoglicose ou xarope de 
inulina industriais.
A lista inclui, nomeadamente:
a) Bioetanol, álcool, rum, leveduras vivas 
e quantidades de xaropes para barrar e de 
xaropes para transformar em «Rinse 
appelstroop»;
b) Certos produtos industriais sem açúcar, 
mas em cujo fabrico seja utilizado açúcar, 
isoglicose ou xarope de inulina;
c) Certos produtos da indústria química 
ou farmacêutica que contenham açúcar, 
isoglicose ou xarope de inulina.

Or. fr

Alteração 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-N (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-N
Reporte de açúcar excedentário

1. Uma empresa pode decidir efetuar o 
reporte, para a campanha de 
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comercialização seguinte, da totalidade ou 
de uma parte da sua produção que exceda 
a quota de açúcar, de isoglicose ou de 
xarope de inulina de que disponha, para 
ser tratada como produção dessa 
campanha. Sem prejuízo do n.º 3, essa 
decisão é irrevogável.
2. As empresas que tomem a decisão 
referida no n.º 1:
a) devem comunicar ao Estado-Membro 
em causa, antes de uma data a determinar 
por este:
– entre 1 de fevereiro e 15 de agosto da 
campanha de comercialização em curso, 
as quantidades de açúcar de cana objeto 
de reporte;
– entre 1 de fevereiro e 15 de agosto da 
campanha de comercialização em curso, 
as restantes quantidades de açúcar e 
xarope de inulina objeto de reporte;
b) devem comprometer-se a armazenar 
essas quantidades, a expensas próprias, 
até ao final da campanha de 
comercialização em curso.
3. Se a produção definitiva de uma 
empresa na campanha de comercialização 
em causa for inferior à estimativa feita 
aquando da decisão tomada em 
conformidade com o n.º 1, a quantidade 
objeto de reporte pode ser ajustada, o 
mais tardar em 31 de outubro da 
campanha de comercialização seguinte, 
com efeitos retroativos. 
4. As quantidades objeto de reporte são 
consideradas as primeiras quantidades 
produzidas dentro da quota da campanha 
de comercialização seguinte.
5. O açúcar armazenado durante uma 
campanha de comercialização ao abrigo 
do presente artigo não pode ser objeto de 
quaisquer outras medidas de 
armazenagem previstas nos artigos 16.º e 
101.º-D.
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Or. es

Alteração 1480
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-N (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-N
Reporte de açúcar excedentário

1. Uma empresa pode decidir efetuar o 
reporte, para a campanha de 
comercialização seguinte, da totalidade ou 
de uma parte da sua produção que exceda 
a quota de açúcar, isoglicose ou xarope de 
inulina de que disponha, para ser tratada 
como produção dessa campanha. Sem 
prejuízo do n.º 3, essa decisão é 
irrevogável.
2. As empresas que tomem a decisão 
referida no n.º 1:
a) Devem comunicar ao Estado-Membro 
em causa, antes de uma data a determinar 
por este:
– Entre 1 de fevereiro e 15 de agosto da 
campanha de comercialização em curso, 
as quantidades de açúcar de cana objeto 
de reporte;
– Entre 1 de fevereiro e 15 de agosto da 
campanha de comercialização em curso, 
as restantes quantidades de açúcar e 
xarope de inulina objeto de reporte;
b) Devem comprometer-se a armazenar 
essas quantidades, a expensas próprias, 
até ao final da campanha de 
comercialização em curso.
3. Se a produção definitiva de uma 
empresa na campanha de comercialização 
em causa for inferior à estimativa feita 
aquando da decisão tomada em 
conformidade com o n.º 1, a quantidade 
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objeto de reporte pode ser ajustada, o 
mais tardar em 31 de outubro da 
campanha de comercialização seguinte, 
com efeitos retroativos.
4. As quantidades objeto de reporte são 
consideradas as primeiras quantidades 
produzidas dentro da quota da campanha 
de comercialização seguinte.
5. O açúcar armazenado durante uma 
campanha de comercialização ao abrigo 
do presente artigo não pode ser objeto de 
quaisquer outras medidas de 
armazenagem estabelecidas nos artigos 
XX, XX ou XX.

Or. fr

Alteração 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-O (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-O
Imposição sobre os excedentes

1. É aplicada uma imposição sobre os 
excedentes às quantidades:
a) de açúcar excedentário, de isoglicose 
excedentária e de xarope de inulina 
excedentário produzidas numa campanha 
de comercialização, exceto em relação às 
quantidades objeto de reporte para a 
quota de produção da campanha de 
comercialização seguinte e armazenadas, 
em conformidade com o artigo 101.º-N, e 
em relação às quantidades a que se refere 
o artigo 101.º-N, n.º 1, alíneas c), d) e e): 
b) de açúcar, de isoglicose e de xarope de 
inulina industriais em relação às quais 
não tenha sido apresentada prova, até 
uma data a determinar pela Comissão, 
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por meio de atos de execução adotados em 
conformidade com o artigo 162.º, de que 
foram transformadas num dos produtos 
referidos no artigo 101.º-M, n.º 2.
c) de açúcar, de isoglicose e de xarope de 
inulina retiradas do mercado em 
conformidade com o artigo 101.º-D e 
relativamente às quais não tenham sido 
cumpridas as obrigações previstas no 
artigo 101.º-D, n.º 3.
2. A imposição sobre os excedentes é 
fixada pela Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 162.º, n.º 2, num valor 
suficientemente elevado para evitar a 
acumulação das quantidades referidas no 
n.º 1.
3. Os Estados-Membros cobram a 
imposição sobre os excedentes referida no 
n.º 1 às empresas estabelecidas no seu 
território, em função das quantidades de 
produção referidas no n.º 1 que forem 
determinadas para essas empresas, no que
respeita à campanha de comercialização 
em causa.

Or. es

Alteração 1482
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 101-O (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-O
Imposição sobre os excedentes

1. É aplicada uma imposição sobre os 
excedentes às quantidades:
a) De açúcar excedentário, de isoglicose 
excedentária e de xarope de inulina 
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excedentário produzidas numa campanha 
de comercialização, exceto em relação às 
quantidades objeto de reporte para a 
quota de produção da campanha de 
comercialização seguinte e armazenadas 
em conformidade com o artigo XX, e em 
relação às quantidades a que se refere o 
artigo XX, n.º 1, alíneas c), d) e e);
b) De açúcar industrial, de isoglicose 
industrial e de xarope de inulina 
industrial em relação às quais não tenha 
sido apresentada prova, até uma data a 
determinar pela Comissão, por meio de 
atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2, 
de que foram transformadas num dos 
produtos referidos no artigo XX, n.º XX.
c) De açúcar, de isoglicose e de xarope de 
inulina retiradas do mercado em 
conformidade com o artigo XX e em 
relação às quais não tenham sido 
cumpridas as obrigações previstas no 
artigo XX, n.º XX.
2. A imposição sobre os excedentes é 
fixada pela Comissão, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 162.º, n.º 2, num valor 
suficientemente elevado para evitar a 
acumulação das quantidades referidas no 
n.º 1.
3. Os Estados-Membros cobram a 
imposição sobre os excedentes referida no 
n.º 1 às empresas estabelecidas no seu 
território, em função das quantidades de 
produção referidas no n.º 1 que forem 
determinadas para essas empresas, no que 
respeita à campanha de comercialização 
em causa.

Or. fr
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Alteração 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-P (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-P
Poderes delegados

1. 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 2 a 6.
2. A fim de garantir que as empresas 
referidas no artigo 101.º-I cumprem as 
suas obrigações, a Comissão pode adotar, 
por meio de atos delegados, disposições 
relativas à concessão e à retirada da 
aprovação a essas empresas, bem como os 
critérios aplicáveis às sanções 
administrativas.
3. A fim de ter em conta as especificidades 
do setor do açúcar e de assegurar que os 
interesses de todas as partes sejam 
devidamente tidos em conta, a Comissão 
pode estabelecer, por meio de atos 
delegados, novas definições, incluindo as 
de produção de açúcar, de isoglicose e de 
xarope de inulina, a de produção de uma 
empresa e a das condições que regem as 
vendas às regiões ultraperiféricas.
4. Para assegurar que os produtores de 
beterraba sejam estreitamente associados 
à decisão de efetuar o reporte de uma 
determinada quantidade de produção, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados, estabelecer regras relativas ao 
reporte de açúcar.
5. Dada a necessidade de adaptar o preço 
mínimo da beterraba açucareira quando a 
qualidade efetiva difira da qualidade-tipo, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados, estabelecer as modalidades de 
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bonificação e de redução previstas no 
artigo 101.º-G, n.º 3.
6. A fim de prevenir possíveis 
perturbações do mercado, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, 
estabelecer as condições em que o açúcar 
extra-quota a que se refere o artigo 101.º-
L, n.º 1, alínea e) é introduzido no 
mercado do açúcar de quota.

Or. es

Alteração 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 101-P (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-P
Poderes delegados

A fim de ter em conta as especificidades 
do setor do açúcar e de assegurar que os 
interesses de todas as partes sejam 
devidamente tidos em conta, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, adotar 
regras relativas aos ajustamentos do preço 
a aplicar conforme disposto no artigo 
101.º-G, n.º 3. 

Or. en

Alteração 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 101-Q (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-Q
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Competências de execução
No que respeita às empresas referidas no 
artigo 101.º-I, a Comissão pode, por meio 
de atos de execução, adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2, 
estabelecer regras sobre:
a) os pedidos de aprovação a apresentar 
pelas empresas, os registos a manter pelas 
empresas aprovadas e as informações a 
apresentar pelas empresas aprovadas;
b) o sistema de controlos das empresas 
aprovadas a efetuar pelos 
Estados-Membros;
c) as comunicações dos Estados-Membros
à Comissão e às empresas aprovadas;
d) a entrega de matérias-primas às 
empresas, incluindo os contratos de 
entrega e as notas de entrega;
e) a equivalência relativamente ao açúcar 
a que se refere o artigo 101.º-L, n.º 1, 
alínea a);
f) o regime específico de abastecimento 
das regiões ultraperiféricas.
g) as exportações a que se refere o artigo 
101.º-L, n.º 1, alínea d);
h) a cooperação dos Estados-Membros
para assegurar controlos efetivos;
i) a alteração das datas estabelecidas no 
artigo 101.º-N;
j) o estabelecimento da quantidade 
excedentária, as comunicações e o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes a que se refere o artigo 101.º-
O;
k) a introdução automática de açúcar 
extra-quota no mercado como açúcar de 
quota como previsto no artigo 101.º-L, n.º 
1, alínea e).

Or. es
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Alteração 1486
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 101-Q (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-Q
Competências de execução

1-A. A fim de ter em conta as 
especificidades do setor da refinaria de 
açúcar de cana a tempo inteiro, a 
Comissão deve estar habilitada a adotar 
certos atos de execução nos termos do 
artigo 291.º do Tratado, nomeadamente o 
estabelecimento de uma lista de 
refinadores a tempo inteiro.

Or. en

Alteração 1487
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 2 – capítulo 2 – secção 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com base nos resultados das avaliações 
de impacto, previstas para 31 de dezembro 
de 2012, sobre o regime de quotas leiteiras 
e a supressão dos direitos de plantação no 
setor vitícola, a Comissão apresentará, até 
30 de junho de 2013, uma proposta sobre 
a prossecução ou revisão dos processos 
que visam pôr termo às quotas e aos 
direitos de plantação nos setores leiteiro, 
vitícola e da beterraba.

Or. pt
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Alteração 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros mantêm um 
cadastro vitícola que contém informações 
atualizadas sobre o potencial de produção.

1. Os Estados-Membros mantêm um 
cadastro vitícola que contém informações 
atualizadas sobre o potencial de produção, 
o qual deve estar integrado nos sistemas 
de identificação das parcelas, previsto no 
sistema integrado de gestão e de controlo 
da Política Agrícola Comum.

Or. pt

Alteração 1489
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após 1 de janeiro de 2016, a Comissão 
pode, por meio de um ato de execução, 
decidir que o presente artigo, n.os 1 a 3, 
deixem de ser aplicáveis. 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 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 2 – capítulo 2 – secção 1-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

REGIMES DE CONTENÇÃO DA 
PRODUÇÃO

Or. es

Alteração 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 102-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 102.º-A
Autoridades nacionais competentes no 

setor vitivinícola
1. Sem prejuízo de outras disposições do 
presente regulamento relativas à 
determinação de autoridades nacionais 
competentes, os Estados-Membros
designam uma ou várias autoridades 
responsáveis pela observância da 
regulamentação da União no setor 
vitivinícola. Nomeadamente, os 
Estados-Membros designam os 
laboratórios autorizados a efetuar 
análises oficiais no setor vitivinícola. Os 
laboratórios designados devem obedecer 
aos critérios gerais aplicáveis ao 
funcionamento dos laboratórios de ensaio 
estabelecidos na norma ISO/IEC 17025.
2. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão os nomes e os endereços das 
autoridades e dos laboratórios referidos 
no n.º 1. A Comissão põe estas 
informações à disposição do público e 
atualiza-as periodicamente.

Or. fr
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Alteração 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 102-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 102.º-B
Avaliação no setor vitivinícola

No âmbito do setor vitivinícola, os 
Estados-Membros fornecem à Comissão 
as informações e as avaliações seguintes:
a) No que respeita às plantações ilegais 
posteriores a 31 de agosto de 1998 
referidas no artigo 85.º-A do Regulamento 
(CE) n.º 1234/2007, os Estados-Membros
comunicam à Comissão, até 1 de março 
de cada ano, as superfícies plantadas com 
vinha após 31 de agosto de 1998 sem um 
direito de plantação correspondente, bem 
como as superfícies objeto de arranque 
em conformidade com o n.º 1 do mesmo 
artigo.
b) No que respeita à regularização 
obrigatória das plantações ilegais 
anteriores a 1 de setembro de 1998 ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1234/2007, os Estados-Membros
comunicam à Comissão até 1 de março de 
cada um dos anos em causa:
i) As superfícies plantadas com vinha 
antes de 1 de setembro de 1998 sem um 
direito de plantação correspondente;
ii) As superfícies regularizadas, as taxas 
previstas e o valor médio dos direitos de 
plantação regionais previstos no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007.
c) Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão anualmente, até 1 de março, 
um relatório sobre a execução, no 
exercício anterior, das medidas previstas 
nos seus programas de apoio, referidos na 
parte II, titulo I, capítulo II, secção IV.
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O relatório enumera e descreve as 
medidas a que foi concedida assistência 
da União ao abrigo do programa de 
apoio, fornecendo, nomeadamente, dados 
pormenorizados sobre a execução das 
medidas de promoção a que se refere o 
artigo 43.º.
d) Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão, até 1 de março de 2014, uma 
avaliação dos custos e benefícios dos 
programas de apoio, bem como indicações 
sobre o modo de aumentar a eficiência 
dos mesmos.
e) A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar regras relativas às 
notificações e à avaliação a fim de 
assegurar a aplicação uniforme do 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos do setor vitivinícola são 
postos em circulação na União 
acompanhados de um documento 
oficialmente aprovado.

1. Os produtos do setor vitivinícola são 
postos em circulação na União 
acompanhados de um documento 
oficialmente aprovado. Tendo em conta a 
necessidade de uniformizar e simplificar 
os documentos utilizados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita às regras relativas ao modelo de 
documento de circulação a utilizar.

Or. pt
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Alteração 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As pessoas singulares ou coletivas ou os 
agrupamentos de pessoas que, no exercício 
da sua profissão, estejam na posse de 
produtos do setor vitivinícola, 
nomeadamente os produtores, 
engarrafadores e transformadores, bem 
como os negociantes, mantêm registos das 
entradas e saídas desses produtos.

2. As pessoas singulares ou coletivas ou os 
agrupamentos de pessoas que, no exercício 
da sua profissão, estejam na posse de 
produtos do setor vitivinícola destinados à 
introdução no mercado, nomeadamente os 
produtores, engarrafadores e 
transformadores, bem como os 
negociantes, mantêm registos das entradas 
e saídas desses produtos.

Or. pt

Alteração 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
facilitar o transporte de produtos 
vitivinícolas e a sua verificação pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita:

3. Tendo em conta a necessidade de 
facilitar o transporte de produtos 
vitivinícolas e a sua verificação pelos 
Estados-Membros, assim como o 
estabelecido no ponto 1 acima, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º no que respeita:

Or. pt

Alteração 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) À simplificação e uniformização do 
registo.

Or. pt

Alteração 1497
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Regras relativas à composição do 
registo, aos produtos a incluir no mesmo, 
aos prazos de inscrição nos registos e aos 
encerramentos dos registos.

Or. de

Alteração 1498
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Regras relativas à composição do 
registo, aos produtos a incluir no mesmo, 
aos prazos de inscrição nos registos e aos 
encerramentos dos registos;

Suprimido

Or. de

Alteração 1499
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 102-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-B
Proibição de plantação de vinha

1. É proibida a plantação de vinhas das 
castas de uva de vinho classificáveis de 
acordo com o artigo 24.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de abril de 2008.
2. É igualmente proibida a sobreenxertia 
das castas de uva de vinho referidas no n.º 
1 do presente artigo em castas de uva que 
não sejam as de vinificação previstas no 
n.º 1 do presente artigo.
3. Não obstante o disposto nos n.os 1 e 2, 
as plantações e sobreenxertias referidas 
nesses números são autorizadas desde que 
se encontrem cobertas por:
a) um novo direito de plantação, previsto 
no artigo 103.º-C.
b) um direito de replantação, previsto no 
artigo 103.º-D.
c) um direito de plantação concedido a 
partir de uma reserva, previsto nos artigos 
103.º-E e 103.º-F.
4. Os direitos de plantação referidos no 
n.º 3 são concedidos em hectares.
5. Os artigos 103.º-C a 103.º-F são 
aplicáveis, pelo menos, até 31 de 
dezembro de 2020. 
6. Os Estados-Membros podem decidir 
prolongar o período de aplicação 
estabelecido no número anterior nos 
respetivos territórios. Nesse caso, as 
regras relativas ao regime de direitos de 
plantação estabelecido no presente artigo, 
são aplicáveis em conformidade no 
Estado-Membro em causa.

Or. es
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Alteração 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 103-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-B
Proibição de plantação de vinha

1. É proibida a plantação de vinhas das 
castas de uva de vinho classificáveis de 
acordo com o artigo 24.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de abril de 2008.
2. É igualmente proibida a sobreenxertia 
das castas de uva de vinho referidas no n.º 
1 do presente artigo em castas de uva que 
não sejam as de vinificação previstas no 
n.º 1 do presente artigo.
3. Não obstante o disposto nos n.os 1 e 2, 
as plantações e sobreenxertias referidas 
nesses números são autorizadas desde que 
se encontrem cobertas por:
a) um novo direito de plantação, previsto 
no artigo 103.º-C.
b) um direito de replantação, previsto no 
artigo 103.º-D.
c) um direito de plantação concedido a 
partir de uma reserva, previsto nos artigos 
103.º-E e 103.º-F.
4. Os direitos de plantação referidos no 
n.º 3 são concedidos em hectares.
5. Os artigos 103.º-C a 103.º-F são 
aplicáveis, pelo menos, até 31 de 
dezembro de 2020. 
6. Os Estados-Membros podem decidir 
prolongar o período de aplicação 
estabelecido no número anterior nos 
respetivos territórios. Nesse caso, as 
regras relativas ao regime de direitos de 
plantação, estabelecido no presente 
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artigo, são aplicáveis em conformidade no 
Estado-Membro em causa.

Or. es

Justificação

Todas as alterações ao presente artigo visam preservar um sistema de controlo do potencial 
de produção, de promoção da qualidade e de estabilização dos preços, que, sem quaisquer 
custos para a União, se tem revelado eficaz.

Alteração 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-C
Novos direitos de plantação

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 
anterior, os Estados-Membros podem 
conceder aos produtores novos direitos de 
plantação relativamente a superfícies:
a) destinadas a novas plantações no 
âmbito de medidas de emparcelamento ou 
de expropriação por utilidade pública, 
estabelecidas ao abrigo da legislação 
nacional;
b) destinadas a fins experimentais;
c) destinadas à cultura de vinhas-mães de 
garfo; ou
d) cuja produção vitivinícola se destine 
unicamente ao consumo familiar do 
viticultor.
2. Os novos direitos de plantação 
concedidos devem ser exercidos:
a) pelos produtores a quem tenham sido 
concedidos;
b) antes do final da segunda campanha 
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seguinte àquela em que tenham sido 
concedidos;
c) para os objetivos para que tenham sido 
concedidos.

Or. es

Alteração 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 103-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-C
Novos direitos de plantação

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 
anterior, os Estados-Membros podem 
conceder aos produtores novos direitos de 
plantação relativamente a superfícies:
a) destinadas a novas plantações no 
âmbito de medidas de emparcelamento ou 
de expropriação por utilidade pública, 
estabelecidas ao abrigo da legislação 
nacional;
b) destinadas a fins experimentais;
c) destinadas à cultura de vinhas-mães de 
garfo; ou
d) cuja produção vitivinícola se destine 
unicamente ao consumo familiar do 
viticultor.
2. Os novos direitos de plantação 
concedidos devem ser exercidos:
a) pelos produtores a quem tenham sido 
concedidos;
b) antes do final da segunda campanha 
seguinte àquela em que tenham sido 
concedidos;
c) para os objetivos para que tenham sido 
concedidos.
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Or. es

Alteração 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-D
Direitos de replantação

1. Os Estados-Membros concedem direitos 
de replantação aos produtores que
tenham procedido ao arranque numa 
superfície plantada com vinha, 
reconhecida e registada por lei. Todavia, 
as superfícies objeto de arranque às quais 
seja concedido um prémio ao arranque 
não dão lugar a direitos de replantação.
2. Os Estados-Membros podem conceder 
direitos de replantação aos produtores que 
se comprometam ao arranque numa 
superfície plantada com vinha. Em tais 
casos, o arranque da superfície objeto do 
compromisso é efetuado até ao final da 
terceira campanha seguinte àquela em 
que tenham sido plantadas novas vinhas 
ao abrigo dos direitos de replantação 
concedidos.
3. Os direitos de replantação concedidos 
devem corresponder ao equivalente da 
superfície objeto de arranque em cultura 
estreme.
4. Os direitos de replantação são 
exercidos na exploração para que tenham 
sido concedidos. Os Estados-Membros
podem, além disso, prever que os direitos 
de replantação só possam ser exercidos na 
superfície em que tenha sido efetuado o 
arranque.
5. Em derrogação ao n.º 4, os 
Estados-Membros podem decidir que os 
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direitos de replantação possam ser total 
ou parcialmente transferidos de uma 
exploração para outra, situada no mesmo 
Estado-Membro, nos seguintes casos:
a) transferência de uma parte da primeira 
exploração para a segunda;
b) existência na segunda exploração de 
superfícies destinadas:
i) à produção de vinhos com denominação 
de origem protegida ou indicação 
geográfica protegida, ou
ii) à cultura de vinhas-mães de garfo.
Os Estados-Membros asseguram que a 
aplicação das derrogações previstas no 
primeiro parágrafo não conduza a um 
aumento global do potencial de produção 
no respetivo território, nomeadamente 
quando as transferências forem efetuadas 
de superfícies de sequeiro para superfícies 
de regadio.
6. Os n.os 1 a 5 aplicam-se, mutatis 
mutandis, a direitos similares aos direitos 
de replantação adquiridos ao abrigo de 
legislação da União ou nacional anterior.
7. Os direitos de replantação concedidos 
ao abrigo do artigo 4.º, n.º 5, do 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999 devem 
ser exercidos nos períodos aí previstos.

Or. es

Alteração 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 103-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-D
Direitos de replantação

1. Os Estados-Membros concedem direitos 
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de replantação aos produtores que 
tenham procedido ao arranque numa 
superfície plantada com vinha, 
reconhecida e registada por lei. 
Todavia, as superfícies objeto de arranque 
às quais seja concedido um prémio ao 
arranque não dão lugar a direitos de 
replantação.
2. Os Estados-Membros podem conceder 
direitos de replantação aos produtores que 
se comprometam ao arranque numa 
superfície plantada com vinha. Em tais 
casos, o arranque da superfície objeto do 
compromisso é efetuado até ao final da 
terceira campanha seguinte àquela em 
que tenham sido plantadas novas vinhas 
ao abrigo dos direitos de replantação 
concedidos.
3. Os direitos de replantação concedidos 
devem corresponder ao equivalente da 
superfície objeto de arranque em cultura 
estreme.
4. Os direitos de replantação são 
exercidos na exploração para que tenham 
sido concedidos. Os Estados-Membros
podem, além disso, prever que os direitos 
de replantação só possam ser exercidos na 
superfície em que tenha sido efetuado o 
arranque.
5. Em derrogação ao n.º 4, os 
Estados-Membros podem decidir que os 
direitos de replantação possam ser total 
ou parcialmente transferidos de uma 
exploração para outra, situada no mesmo 
Estado-Membro, nos seguintes casos:
a) transferência de uma parte da primeira 
exploração para a segunda;
b) existência na segunda exploração de 
superfícies destinadas:
i) à produção de vinhos com denominação 
de origem protegida ou indicação 
geográfica protegida, ou
ii) à cultura de vinhas-mães de garfo.
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Os Estados-Membros asseguram que a 
aplicação das derrogações previstas no 
primeiro parágrafo não conduza a um 
aumento global do potencial de produção 
no respetivo território, nomeadamente 
quando as transferências forem efetuadas 
de superfícies de sequeiro para superfícies 
de regadio.
6. Os n.os 1 a 5 aplicam-se, mutatis 
mutandis, a direitos similares aos direitos 
de replantação adquiridos ao abrigo de 
legislação da União ou nacional anterior.
7. Os direitos de replantação concedidos 
ao abrigo do artigo 4.º, n.º 5, do 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999 devem 
ser exercidos nos períodos aí previstos.

Or. es

Alteração 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-E
Reserva nacional e regional de direitos de 

plantação 
1. A fim de melhorar a gestão do potencial 
de produção, os Estados-Membros criam 
uma reserva nacional ou reservas 
regionais de direitos de plantação.
2. Os Estados-Membros que tenham 
estabelecido reservas nacionais ou 
regionais de direitos de plantação nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 podem mantê-las enquanto 
aplicarem o regime de direitos de 
plantação de acordo com o disposto na 
presente subsecção.
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3. São integrados nas reservas nacionais 
ou regionais os seguintes direitos de 
plantação quando não tenham sido 
utilizados no prazo fixado:
a) novos direitos de plantação
b) direitos de replantação
c) direitos de plantação concedidos a 
partir da reserva.
4. Os produtores podem transferir os 
direitos de replantação para as reservas 
nacionais ou regionais.
As condições de tal transferência, 
eventualmente contra pagamento a partir 
de fundos nacionais, são determinadas 
pelos Estados-Membros, tendo em conta 
os legítimos interesses das partes.
5. Em derrogação ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir não 
aplicar um sistema de reserva desde que 
possam provar que dispõem de um 
sistema alternativo eficaz de gestão dos 
direitos de plantação em todo o seu 
território. Esse sistema alternativo pode, 
se necessário, constituir uma derrogação 
ao disposto na presente subsecção.

Or. es

Alteração 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 103-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-E
Reservas de direitos de plantação

1. A fim de melhorar a gestão do potencial 
de produção, os Estados-Membros criam 
uma reserva nacional ou reservas 
regionais de direitos de plantação.
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2. Os Estados-Membros que tenham 
estabelecido reservas nacionais ou 
regionais de direitos de plantação nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 podem mantê-las enquanto 
aplicarem o regime de direitos de 
plantação de acordo com o disposto na 
presente subsecção.
3. São integrados nas reservas nacionais 
ou regionais os seguintes direitos de 
plantação quando não tenham sido 
utilizados no prazo fixado:
a) novos direitos de plantação
b) direitos de replantação
c) direitos de plantação concedidos a 
partir da reserva.
4. Os produtores podem transferir os 
direitos de replantação para as reservas 
nacionais ou regionais. As condições de 
tal transferência, eventualmente contra 
pagamento a partir de fundos nacionais, 
são determinadas pelos 
Estados-Membros, tendo em conta os 
legítimos interesses das partes.
5. Em derrogação ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir não 
aplicar um sistema de reserva desde que 
possam provar que dispõem de um 
sistema alternativo eficaz de gestão dos 
direitos de plantação em todo o seu 
território. Esse sistema alternativo pode, 
se necessário, constituir uma derrogação 
ao disposto na presente subsecção.

Or. es

Alteração 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-F
Concessão de direitos de plantação a 

partir da reserva
1. Os Estados-Membros podem conceder 
direitos a partir de uma reserva:
a) sem qualquer pagamento, a produtores 
com menos de 40 anos de idade que 
possuam as qualificações e a competência 
profissionais adequadas e se estabeleçam 
pela primeira vez como responsáveis da 
exploração;
b) contra pagamento, para os fundos 
nacionais ou, se for caso disso, regionais, 
a produtores que pretendam exercer os 
direitos para plantar vinhas cuja 
produção tenha um escoamento 
garantido. Os Estados-Membros definem 
os critérios de fixação dos montantes do 
pagamento a que se refere a presente 
alínea.
c) esses montantes podem variar em 
função do produto final a obter das 
vinhas em causa e do período de 
aplicação dos direitos a transferir.
2. Sempre que sejam exercidos direitos de 
plantação concedidos a partir de uma 
reserva, os Estados-Membros devem 
assegurar que:
a) o local, as castas e as técnicas de 
cultura utilizadas garantam a boa 
adaptação da produção subsequente à 
procura do mercado;
b) os rendimentos correspondentes sejam 
representativos da média da região, 
especialmente quando os direitos de 
plantação concedidos para superfícies de 
sequeiro sejam utilizados para superfícies 
de regadio.
3. Os direitos de plantação concedidos a 
partir de uma reserva que não tenham 
sido exercidos antes do final da segunda 
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campanha vitivinícola seguinte àquela em 
que tenham sido concedidos caducam e 
revertem para a reserva.
4. Os direitos de plantação atribuídos a 
uma reserva que não tenham sido 
concedidos antes do final da quinta 
campanha vitivinícola seguinte à sua 
atribuição à reserva são suprimidos.
5. Se existirem reservas regionais num 
Estado-Membro, este pode estabelecer 
regras que permitam a transferência de 
direitos de plantação entre essas reservas. 
Se coexistirem reservas regionais e 
nacionais num Estado-Membro, este pode 
permitir transferências, que podem ser 
sujeitas a um coeficiente de redução, 
entre essas reservas. 

Or. es

Alteração 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 103-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-F
Concessão de direitos de plantação a 

partir da reserva
1. Os Estados-Membros podem conceder 
direitos a partir de uma reserva:
a) sem qualquer pagamento, a produtores 
com menos de 40 anos de idade que 
possuam as qualificações e a competência 
profissionais adequadas e se estabeleçam 
pela primeira vez como responsáveis da 
exploração;
b) contra pagamento, para os fundos 
nacionais ou, se for caso disso, regionais, 
a produtores que pretendam exercer os 
direitos para plantar vinhas cuja 



PE494.484v01-00 86/178 AM\909518PT.doc

PT

produção tenha um escoamento 
garantido.
Os Estados-Membros definem os critérios 
de fixação dos montantes do pagamento a 
que se refere a presente alínea, que 
podem variar em função do produto final
a obter das vinhas em causa e do período 
de aplicação dos direitos a transferir.
2. Sempre que sejam exercidos direitos de 
plantação concedidos a partir de uma 
reserva, os Estados-Membros devem 
assegurar que:
a) o local, as castas e as técnicas de 
cultura utilizadas garantam a boa 
adaptação da produção subsequente à 
procura do mercado;
b) os rendimentos correspondentes sejam 
representativos da média da região, 
especialmente quando os direitos de 
plantação concedidos para superfícies de 
sequeiro sejam utilizados para superfícies 
de regadio.
3. Os direitos de plantação concedidos a 
partir de uma reserva que não tenham 
sido exercidos antes do final da segunda 
campanha vitivinícola seguinte àquela em 
que tenham sido concedidos caducam e 
revertem para a reserva.
4. Os direitos de plantação atribuídos a 
uma reserva que não tenham sido 
concedidos antes do final da quinta 
campanha vitivinícola seguinte à sua 
atribuição à reserva são suprimidos.
5. Se existirem reservas regionais num 
Estado-Membro, este pode estabelecer 
regras que permitam a transferência de 
direitos de plantação entre essas reservas. 
Se coexistirem reservas regionais e 
nacionais num Estado-Membro, este pode 
permitir transferências, que podem ser 
sujeitas a um coeficiente de redução, 
entre essas reservas. 

Or. es
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Alteração 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-G
Regra de minimis

A presente subsecção não se aplica nos 
Estados-Membros em que o regime 
comunitário de direitos de plantação não 
era aplicável até 31 de dezembro de 2007.

Or. es

Alteração 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-H
Regras nacionais mais estritas

Os Estados-Membros podem adotar 
regras nacionais mais estritas em matéria 
de concessão de novos direitos de 
plantação ou de direitos de replantação.
Os Estados-Membros podem determinar 
que os respetivos pedidos e as 
informações pertinentes a fornecer nos 
mesmos sejam completados por 
indicações suplementares, necessárias ao 
acompanhamento da evolução do 
potencial de produção.

Or. es
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Alteração 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 103-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-J
Medidas de execução

As medidas necessárias à execução do 
disposto na presente secção são adotadas 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 162.º do presente 
regulamento.
Tais medidas incluem:
a) regras para evitar encargos 
administrativos excessivos no contexto da 
aplicação das disposições.
b) regras em matéria de coexistência de 
superfícies de vinha nos termos do artigo 
103.º-F, n.º 2. 
c) a aplicação do coeficiente de redução 
indicado no artigo 103.º-F, n.º 5.

Or. es

Alteração 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-J
Medidas de execução

As medidas necessárias à execução do 
disposto na presente secção são adotadas 
em conformidade com o procedimento 
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previsto no artigo 162.º do presente 
regulamento.
Tais medidas incluem:
a) regras para evitar encargos 
administrativos excessivos no contexto da 
aplicação das disposições.
b) regras em matéria de coexistência de 
superfícies de vinha nos termos do artigo 
103.º-F, n.º 2;
c) a aplicação do coeficiente de redução 
indicado no artigo 103.º-F, n.º 5.

Or. es

Alteração 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Parte II –Título II – Capítulo II – Secção III – Subsecção 1 (nova) 

Texto da Comissão Alteração

SUBSECÇÃO 1
REGIME DE CONTENÇÃO DA 

PRODUÇÃO NO SETOR DO LEITE
Artigo 103.º-K

Definições
1. Para efeitos da presente secção, 
entende-se por:
a) «Leite», o produto proveniente da 
ordenha de uma ou mais vacas;
b) «Outros produtos lácteos», quaisquer 
produtos lácteos, à exceção do leite, 
nomeadamente leite desnatado, nata, 
manteiga, iogurte e queijo; quando 
pertinente, estes são convertidos em 
«equivalente-leite», mediante a aplicação 
de coeficientes a fixar pela Comissão por 
meio de atos de execução.
c) «Produtor», o agricultor cuja 
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exploração se situe no território 
geográfico de um Estado-Membro e que 
produza e comercialize leite ou pretenda 
vir a fazê-lo no futuro imediato;
d) «Exploração», a exploração definida 
no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
relativo à aplicação dos pagamentos 
diretos aos agricultores.
e) «Comprador», uma empresa ou um 
agrupamento que compre leite aos 
produtores para:
– proceder à sua recolha, embalagem, 

armazenagem, refrigeração ou 
transformação, nomeadamente no âmbito 
de contratos;
– vender a uma ou mais empresas que 
tratem ou transformem leite ou outros 
produtos lácteos;
f) «Entrega», qualquer entrega de leite, 
excluindo outros produtos lácteos, 
efetuada por um produtor a um 
comprador, independentemente do facto 
de o transporte ser assegurado pelo 
produtor, pelo comprador, por uma 
empresa de tratamento ou transformação 
destes produtos ou por terceiros;
g) «Venda direta», qualquer venda ou 
cessão de leite, efetuada por um produtor 
diretamente ao consumidor, bem como 
qualquer venda ou cessão, por um 
produtor, de outros produtos lácteos;
h) «Comercialização», a entrega de leite 
ou a venda direta de leite ou de outros 
produtos lácteos;
i) «Quota individual», a quota do 
produtor à data de 1 de abril de um 
período de 12 meses;
j) «Quota nacional», a quota referida no 
artigo 103.º-L, fixada para cada 
Estado-Membro;
k) «Quota disponível», a quota de que um 
produtor dispõe em 31 de março do 
período de doze meses para o qual é 
calculada a imposição sobre excedentes, 
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tendo em conta todas as transferências, 
cessões, conversões e reatribuições 
temporárias previstas no presente 
regulamento, realizadas durante esse 
período de doze meses.
2. No que respeita à definição do n.º 1, 
alínea e), é considerado comprador um 
agrupamento de compradores da mesma 
zona geográfica que efetue, por conta dos 
seus membros, as operações de gestão 
administrativa e contabilística necessárias 
ao pagamento da imposição sobre 
excedentes. Para esse efeito, a Grécia é 
considerada uma única zona geográfica e 
pode equiparar um organismo público a 
um agrupamento de compradores.
3. Por forma a garantir, nomeadamente, 
que nenhuma quantidade de leite ou de 
outros produtos lácteos comercializada 
fique excluída do regime de quotas, a 
Comissão pode, por meio de um ato 
delegado, adaptar a definição de «venda 
direta», na observância da definição de 
«entrega» constante do n.º 1, alínea f).

Artigo 103.º-L
Quotas nacionais

1. As quotas nacionais para a produção 
de leite e outros produtos lácteos 
comercializados durante cinco períodos 
consecutivos de doze meses com início em 
1 de abril de 2015 (a seguir designados 
por «períodos de doze meses») estão 
fixadas no anexo VIII-A.
2. As quotas referidas no n.º 1 são 
repartidas pelos produtores nos termos do 
artigo 103.º-M, sendo estabelecida uma 
distinção entre as entregas e as vendas 
diretas. A superação da quota nacional é 
determinada ao nível nacional em cada 
Estado-Membro, em conformidade com a
presente secção e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas.
3. As quotas nacionais estabelecidas no 
anexo VIII-A são fixadas sem prejuízo de 
eventuais revisões efetuadas à luz da 
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situação geral do mercado e das 
condições específicas existentes em 
determinados Estados-Membros.
4. No que se refere à Bulgária, à 
República Checa, à Estónia, a Chipre, à 
Letónia, à Lituânia, à Hungria, a Malta, à 
Polónia, à Roménia, à Eslovénia e à 
Eslováquia, as quotas nacionais incluem 
todas as quantidades de leite ou 
«equivalentes» entregues a um comprador 
ou vendidas diretamente, 
independentemente de serem produzidas 
ou comercializadas ao abrigo de uma 
medida transitória aplicável nesses países.
5. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, todas as regras 
necessárias relacionadas com a aplicação 
uniforme do presente artigo nos 
Estados-Membros. Essas disposições 
podem dizer respeito a procedimentos, 
notificações e critérios técnicos.

Artigo 103.º-M
Quotas individuais

1. As quotas individuais dos produtores 
em 1 de abril de 2015 devem ser iguais às 
respetivas quotas individuais em 31 de 
março de 2015, sem prejuízo das 
transferências, cessões e conversões de 
quota que produzem efeitos em 1 de abril 
de 2015.
2. Os produtores podem dispor de uma ou
de duas quotas individuais, uma para 
entregas e outra para vendas diretas. A 
conversão de quantidades entre as quotas 
de um produtor apenas pode ser efetuada 
pela autoridade competente do 
Estado-Membro, mediante pedido 
devidamente justificado do produtor.
3. Caso um produtor disponha de duas 
quotas, o cálculo da sua contribuição 
para a imposição sobre os excedentes 
eventualmente devida é efetuado 
separadamente para cada uma delas.
4. A parte da quota nacional finlandesa 
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reservada às entregas a que se refere o 
artigo 105.º-L pode ser aumentada pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
a fim de compensar os produtores 
«SLOM» finlandeses, até um máximo de 
200 000 toneladas. Esta reserva, a atribuir 
em conformidade com a legislação da 
União, deve ser utilizada exclusivamente 
em benefício dos produtores cujo direito a 
retomar a produção tenha sido afetado na 
sequência da adesão.
5. As quotas individuais são alteradas, se 
for caso disso, relativamente a cada 
período de doze meses em causa, a fim de 
que, para cada Estado-Membro, a soma 
das quotas individuais para as entregas e 
para as vendas diretas não exceda a parte 
correspondente da quota nacional 
adaptada de acordo com o artigo 103.º-O, 
tendo em conta eventuais reduções 
efetuadas para alimentar a reserva 
nacional previstas no artigo 103.º-Q.

Artigo 103.º-N
Atribuição de quotas provenientes da 

reserva nacional
Os Estados-Membros adotam as regras 
destinadas a permitir a atribuição aos 
produtores, com base em critérios 
objetivos a notificar à Comissão, da 
totalidade ou de parte das quotas 
provenientes da reserva nacional prevista 
no artigo 103.º-Q. 

Artigo 103.º-O
Gestão das quotas

1. Relativamente a cada Estado-Membro e 
para cada período, antes do termo deste 
último, a Comissão, por meio de atos de 
execução previstos no artigo 103.º 
tertricies, adapta a repartição entre 
«entregas» e «vendas diretas» das quotas 
nacionais, tendo em conta as conversões 
solicitadas pelos produtores entre as 
quotas individuais para as entregas e para 
as vendas diretas.
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2. Os Estados-Membros transmitem 
anualmente à Comissão, até às datas e de 
acordo com as regras a estabelecer pela 
Comissão por meio de atos de execução 
nos termos do artigo 162.º, os dados 
necessários para:
a) a adaptação referida no presente 
artigo, n.º 1;
b) o cálculo da imposição sobre os 
excedentes a pagar pelos 
Estados-Membros.

Artigo 103.º-P
Teor de matéria gorda

1. A cada produtor é atribuído um teor de 
matéria gorda de referência, a aplicar à 
quota individual para entregas que lhe for 
atribuída.
2. Para as quotas atribuídas aos 
produtores em 31 de março de 2015, em 
conformidade com o artigo 105.º-C, n.º 1, 
o teor de matéria gorda de referência 
mencionado no n.º 1 é igual ao teor de 
referência aplicável a essa quota nessa 
data.
3. O teor de matéria gorda de referência é 
alterado aquando da conversão referida 
no artigo 103.º-M, n.º 2, e em caso de 
aquisição, de transferência ou de cessão 
temporária de quotas de acordo com 
regras a estabelecer pela Comissão, por 
meio de atos de execução nos termos do 
artigo 103.º tertricies, alínea b).
4. Para os novos produtores que 
disponham de uma quota individual para 
entregas inteiramente proveniente da 
reserva nacional, o teor de matéria gorda 
é fixado de acordo com regras a 
estabelecer pela Comissão, por meio de 
atos de execução a estabelecer nos termos 
do 103.º tertricies, alínea b).
5. Os teores de matéria gorda de 
referência individuais mencionados no n.º 
1 são adaptados, se for caso disso, 
aquando da entrada em vigor do presente 
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regulamento e, seguidamente, no início de 
cada período de doze meses, sempre que 
necessário, a fim de que, para cada 
Estado-Membro, a média ponderada 
desses teores não exceda em mais de 0,1 
gramas por quilograma o teor de matéria 
gorda de referência fixado no anexo 
VIII-B.

Artigo 103.º-Q
Reserva nacional

1. Cada Estado-Membro institui uma 
reserva nacional, dentro das quotas 
nacionais fixadas no anexo VIII-A, com 
vista, nomeadamente, a proceder às 
atribuições previstas no artigo 103.º-L. A 
reserva nacional é alimentada, consoante 
o caso, por quantidades retiradas nos 
termos do artigo 103.º-R, pela retenção 
sobre as transferências referida no artigo 
103.º-W ou por redução linear de todas as 
quotas individuais. As quotas em causa 
mantêm a sua afetação inicial, isto é, 
«entregas» ou «vendas diretas».
2. As quotas suplementares atribuídas a 
um Estado-Membro revertem 
automaticamente para a reserva nacional 
e são repartidas entre «entregas» e 
«vendas diretas», em função das 
necessidades previsíveis.
3. Não é aplicado qualquer teor de 
matéria gorda de referência às quotas 
integradas na reserva nacional.

Artigo 103.º-R
Casos de inatividade

1. Se uma pessoa singular ou coletiva que 
detenha quotas individuais deixar de 
reunir as condições enunciadas no artigo 
103.º-KA, alínea c), durante um período 
de doze meses, as quantidades 
correspondentes revertem para a reserva 
nacional, o mais tardar, no dia 1 de abril 
do ano civil seguinte, a menos que, antes 
dessa data, a pessoa em causa se torne 
novamente produtor, na aceção do artigo 
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103.º-L, alínea c).
Se a pessoa em causa se tornar 
novamente produtor o mais tardar até ao 
final do segundo período de doze meses 
seguinte à retirada, a quota individual que 
lhe tenha sido retirada é-lhe restituída, em 
parte ou na totalidade, o mais tardar no 
dia 1 de abril seguinte à data do seu 
pedido.
2. Caso um produtor não comercialize 
uma quantidade igual a 85 %, no mínimo, 
da sua quota individual durante, pelo 
menos, um período de doze meses, o 
Estado-Membro em causa pode decidir se 
e em que condições a totalidade ou parte 
da quota não utilizada é afetada à reserva 
nacional.
O Estado-Membro pode determinar em 
que condições será reatribuída uma quota 
ao produtor em questão, caso este retome 
a comercialização.
3. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis em 
casos de força maior nem em situações 
devidamente justificadas que afetem 
temporariamente a capacidade de 
produção dos produtores em causa e 
reconhecidas como tal pela autoridade 
competente.

Artigo 103.º-S
Cessões temporárias

1. Antes do termo de cada período de doze 
meses, os Estados-Membros autorizam, 
para o período em causa, a cessão 
temporária de partes de quotas individuais 
que os produtores titulares não tencionem 
utilizar.
Os Estados-Membros podem 
regulamentar as operações de cessão em 
função das categorias de produtores ou 
das estruturas de produção leiteira, 
limitá-las ao nível do comprador ou 
dentro das regiões, autorizar a cessão 
total nos casos referidos no artigo 103.º-R, 
n.º 3, e determinar em que medida o 
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cedente pode repetir as operações de 
cessão.
2. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o n.º 1 com base num dos 
critérios seguintes ou em ambos:
a) necessidade de facilitar mudanças e 
adaptações estruturais;
b) necessidades administrativas 
imperiosas.

Artigo 103.º-T
Transferências de quotas juntamente com 

as terras
1. As quotas individuais são transferidas 
com a exploração para os produtores que 
a retomem, em caso de venda, 
arrendamento, transmissão por herança 
ou herança antecipada ou de qualquer 
outro meio que tenha efeitos jurídicos 
comparáveis para os produtores, segundo 
regras a determinar pelos 
Estados-Membros, tendo em conta as 
superfícies utilizadas para a produção 
leiteira ou outros critérios objetivos e 
eventuais acordos entre as partes. A parte 
da quota que não seja transferida, quando 
aplicável, com a exploração é 
acrescentada à reserva nacional.
2. Sempre que, nos termos do n.º 1, 
tenham sido ou sejam transferidas quotas 
através de arrendamentos rurais ou por 
outros meios que tenham efeitos jurídicos 
comparáveis, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
objetivos e para que as quotas sejam 
atribuídas exclusivamente aos produtores, 
que a quota não seja transferida com a 
exploração.
3. Em caso de transferência de terras para 
autoridades públicas ou por motivos de 
utilidade pública ou quando a 
transferência for efetuada para fins não 
agrícolas, os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam tomadas as medidas 
necessárias à salvaguarda dos legítimos 
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interesses das partes, nomeadamente, que 
o produtor cujas terras são transferidas 
tenha condições para prosseguir a 
produção leiteira, caso pretenda fazê-lo.
4. Na ausência de acordo entre as partes, 
no caso de arrendamentos rurais que 
caduquem sem recondução possível em 
condições análogas ou em situações com 
efeitos jurídicos comparáveis, as quotas 
individuais disponíveis são transferidas, 
total ou parcialmente, para os produtores 
que os retomem, segundo disposições 
adotadas pelos Estados-Membros, tendo 
em conta os interesses legítimos das 
partes.

Artigo 103.º-U
Medidas especiais de transferência

1. A fim de levar a bom termo a 
reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras que definirão tendo em conta os 
interesses legítimos das partes:
a) conceder uma compensação, paga em 
uma ou mais anuidades, aos produtores 
que se comprometam a abandonar parcial 
ou totalmente, a título definitivo, a 
produção leiteira, e afetar à reserva 
nacional as quotas assim liberadas;
b) determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que os 
produtores podem obter, no início de um 
período de doze meses, contra pagamento, 
a reatribuição, pela autoridade 
competente ou pelo organismo por ela 
designado, de quotas individuais 
definitivamente liberadas no termo do 
período de doze meses anterior por outros 
produtores, contra o pagamento, em uma 
ou várias anuidades, de uma 
compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) centralizar e supervisionar 
transferências de quotas sem terras;
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d) prever, em caso de transferência de 
terras com vista a melhorar o ambiente, 
que a quota individual em questão seja 
atribuída ao produtor cujas terras sejam 
transferidas, mas que pretenda continuar 
a produção leiteira;
e) determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
no interior das quais são autorizadas, com 
vista a melhorar a estrutura da produção 
leiteira, as transferências definitivas de 
quotas sem a correspondente 
transferência de terras;
f) autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras, ou vice-versa, com 
o objetivo de melhorar a estrutura da 
produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. O n.º 1 pode ser aplicado ao nível 
nacional, ao nível territorial adequado ou 
em zonas de recolha especificadas.

Artigo 103.º-V
Retenção de quotas

1. No caso das transferências referidas 
nos artigos 103.º-T e 103-U, os 
Estados-Membros podem reter uma parte 
da quota individual, com base em critérios 
objetivos, e integrá-la na reserva 
nacional.
2. Sempre que, nos termos dos artigos 
103.º-T e 103.º-U, tenham sido ou sejam 
transferidas quotas com ou sem as 
correspondentes terras através de 
arrendamentos rurais ou por outros meios 
que tenham efeitos jurídicos comparáveis, 
os Estados-Membros podem decidir, com 
base em critérios objetivos, a fim de que 
as quotas sejam atribuídas 
exclusivamente aos produtores, se e em 
que condições a totalidade ou parte da 
quota transferida é afetada à reserva 
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nacional.
Artigo 103.º-W

Ajudas para a aquisição de quotas
As autoridades públicas não podem 
conceder qualquer assistência financeira, 
diretamente relacionada com a aquisição 
de quotas, à cessão, transferência ou 
atribuição de quotas ao abrigo da 
presente secção.

Artigo 103.º-X
Imposição sobre os excedentes

1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais.
A imposição é fixada, por 100 
quilogramas de leite, em 27,83 EUR.
2. Os Estados-Membros são responsáveis 
perante a União pela imposição sobre os 
excedentes resultantes da superação da 
quota nacional, determinada ao nível 
nacional e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas, e devem 
pagar 99 % do montante devido ao 
FEAGA entre os dias 16 de outubro e 30 
de novembro que se seguem ao período de 
doze meses em causa.
3. Caso o pagamento previsto no n.º 1 não 
seja efetuado nas datas devidas, e após 
consulta do Comité dos Fundos Agrícolas, 
a Comissão deduz dos pagamentos 
mensais efetuados nos termos do artigo xx 
e do artigo xx, n.º x, do Regulamento 
(CE) Horizontal um montante equivalente 
à imposição sobre os excedentes não 
paga. Antes de tomar a sua decisão, a 
Comissão adverte o Estado-Membro em 
causa, que deve dar a conhecer a sua 
opinião no prazo de uma semana. Não é 
aplicável o artigo xx do Regulamento 
(CE) Horizontal.

Artigo 103.º-Y
Contribuição dos produtores para a 
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imposição sobre os excedentes
A imposição sobre os excedentes é 
inteiramente repartida, em conformidade 
com os artigos 103.º-X e 103.º-AC, pelos 
produtores que tenham contribuído para 
cada uma das superações das quotas 
nacionais referidas no artigo 103.º-L, n.º 
2.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 
103.º-Z e 103.º-AC, n.º 1, os produtores, 
pelo simples facto de terem superado as 
suas quotas disponíveis, devem pagar ao 
Estado-Membro a sua contribuição para a 
imposição sobre os excedentes devida, 
calculada em conformidade com os 
artigos 103.º-O, 103.º-P e 103.º-Z.

Artigo 103.º-Z
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às entregas
1. Para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes, as 
quantidades entregues por cada produtor 
são aumentadas ou reduzidas de modo a 
refletir eventuais diferenças entre o teor 
de matéria gorda efetivo e o teor de 
matéria gorda de referência.
2. As contribuições dos produtores para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes, são fixadas, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às entregas, por 
decisão do Estado-Membro, 
proporcionalmente às quotas individuais 
de cada produtor ou de acordo com 
critérios objetivos a definir pelos 
Estados-Membros:
a) ao nível nacional, com base na 
quantidade produzida em excesso da 
quota de cada produtor; ou
b) inicialmente, ao nível do comprador e, 
em seguida, se for caso disso, ao nível 
nacional.

Artigo 103.º- AA
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Papel dos compradores
1. O comprador é responsável pela 
cobrança, junto dos produtores, das 
contribuições por estes devidas a título da 
imposição sobre os excedentes e paga ao 
organismo competente do 
Estado-Membro, antes de uma data a 
estabelecer pela Comissão, por meio de 
atos de execução nos termos do artigo 
103.º tertricies, alíneas d), f) e g), o 
montante dessas contribuições, que retém 
sobre o preço do leite pago aos produtores 
responsáveis pela superação, ou, se tal 
não for possível, cobra por qualquer outro 
meio adequado.
2. Se um ou vários compradores forem 
substituídos, no todo ou em parte, por um 
só comprador, as quotas individuais dos 
produtores são tomadas em consideração 
para o remanescente do período de doze 
meses em curso, após dedução das 
quantidades já entregues e tendo em 
conta o seu teor de matéria gorda. O 
presente número é igualmente aplicável 
sempre que um produtor mude de 
comprador.
3. Se, durante o período de referência, as 
quantidades entregues por um produtor 
excederem a sua quota disponível, o 
Estado-Membro pode decidir, segundo 
regras por ele estabelecidas, que, a título 
de adiantamento sobre a contribuição do 
produtor, o comprador deduza uma parte 
do preço do leite nas entregas desse 
produtor que superem a sua quota. O 
Estado-Membro pode estabelecer 
disposições específicas que permitam aos 
compradores deduzir esse adiantamento 
no caso de os produtores efetuarem 
entregas a vários compradores.

Artigo 103.º -AB
Autorização

A atividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do 
Estado-Membro, de acordo com critérios 
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a definir pela Comissão, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea f), e de acordo com o 
procedimento estabelecido por meio de 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 103.º tertricies. 

Artigo 103.º-AC
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às vendas diretas
1. No caso das vendas diretas, a 
contribuição de cada produtor para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes é fixada por decisão do 
Estado-Membro, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às vendas diretas, 
ao nível territorial adequado ou ao nível 
nacional.
2. Os Estados-Membros estabelecem a 
base de cálculo da contribuição do 
produtor para a imposição sobre os 
excedentes devida sobre a quantidade 
total de leite vendido, cedido ou utilizado 
para o fabrico dos produtos lácteos 
vendidos ou cedidos, através de critérios 
definidos pela Comissão, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea b).
3. Não é tida em conta qualquer correção 
relacionada com o teor de matéria gorda 
para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes.
4. A Comissão determina a forma e a data 
de pagamento da imposição sobre os 
excedentes ao organismo competente do 
Estado-Membro por meio de atos de 
execução adotados nos termos do artigo 
103.º tertricies, alíneas d) e f). 

Artigo 103.º-AD
Montantes pagos em excesso ou não 
pagos
1. Sempre que, no caso das entregas ou 
das vendas diretas, se apure que a 
imposição sobre os excedentes é devida e 
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que as contribuições cobradas aos 
produtores são superiores à imposição, 
qualquer Estado-Membro pode:
a) utilizar a totalidade ou parte dos 
montantes excedentários para financiar 
as medidas referidas no artigo 103.º-U, n.º 
1, alínea a), e/ou
b) redistribuir a totalidade ou parte desses 
montantes pelos produtores:
– das categorias prioritárias estabelecidas 
pelo Estado-Membro com base em 
critérios objetivos e em prazos a definir 
pela Comissão por meio de atos delegados 
adotados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea g).
– que se encontrem numa situação 
excecional em consequência de uma 
disposição nacional não relacionada com 
o regime de quotas para leite e outros 
produtos lácteos instituído pelo presente 
capítulo.
2. Caso se apure que não é devida 
qualquer imposição sobre os excedentes, 
os adiantamentos eventualmente cobrados 
pelos compradores ou pelo 
Estado-Membro devem ser reembolsados, 
o mais tardar, no final do período de doze 
meses seguinte.
3. Caso um comprador não tenha 
respeitado a obrigação de cobrar a 
contribuição dos produtores para a 
imposição sobre os excedentes nos termos 
do artigo 103.º octovicies, o 
Estado-Membro pode cobrar os 
montantes não pagos diretamente ao 
produtor, sem prejuízo das sanções que 
pode aplicar ao comprador em falta. 
4. Se o prazo de pagamento não for 
respeitado pelo produtor ou pelo 
comprador, devem ser pagos ao 
Estado-Membro juros de mora a fixar 
pela Comissão por meio de um ato de 
execução adotado nos termos do artigo 
103.º tertricies, alínea e).
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Artigo 103.º- AE
Atos delegados

A fim de assegurar que o regime de 
quotas no setor do leite alcance o seu 
objetivo, nomeadamente a utilização 
eficiente das quotas individuais e o 
cálculo, cobrança e utilização corretos da 
imposição, a Comissão, por meio de atos 
delegados, adota regras sobre:
a) as conversões temporárias e definitivas 
das quotas;
b) a reafetação das quotas não utilizadas;
c) o limiar para a aplicação da correção 
do teor de matéria gorda;
d) a obrigação por parte dos produtores de 
entregar a compradores aprovados;
e) os critérios para a aprovação dos 
compradores pelos Estados-Membros;
f) os critérios objetivos de redistribuição 
da imposição suplementar;
g) a adaptação da definição de «venda 
direta», tendo em conta a definição de 
«entrega» constante do artigo 103.º-K, 
alínea f).

Artigo 103.º-AF
Atos de execução

A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, as regras necessárias para a 
aplicação do sistema de quotas, 
nomeadamente:
a) as conversões definitivas e a repartição 
das quotas nacionais, após notificação 
pelos Estados-Membros, entre entregas e 
vendas diretas;
b) o estabelecimento de um coeficiente 
para os teores individuais em matéria 
gorda e a correção do teor de matéria 
gorda.
c) o estabelecimento pelos 
Estados-Membros das equivalências com 
o leite.
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d) o procedimento, o prazo e o sistema 
aplicável ao pagamento da imposição, a 
redistribuição da imposição, e a redução 
ou adiantamentos a fim de assegurar o 
cumprimento dos prazos;
e) a aplicação de juros nos casos de 
pagamento tardio e a cobrança correta da 
imposição;
f) a comunicação de informações aos 
produtores sobre as novas definições, 
comunicação das quotas individuais e 
notificações respeitantes à imposição 
sobre os excedentes.
g) a comunicação de informações 
relativas a pedidos e acordos no contexto 
da imposição sobre os excedentes no setor 
do leite;
h)estabelecimento de um modelo para a 
declaração das entregas e a declaração 
das vendas diretas;
i) as obrigações dos compradores e dos 
produtores de elaborar declarações, 
manter uma contabilidade e fornecer 
informações;
j) os controlos das entregas e das vendas 
diretas.

Or. es

Justificação

O regime de quotas no setor do leite deve ser mantido pelo menos até 2020, à luz da 
orientação política seguida pelo Parlamento Europeu de prorrogar os regimes de contenção 
de produção nos setores do açúcar e do vinho. É necessário conceder mais tempo ao setor do 
leite para que este possa adaptar-se progressivamente e de forma suave à liberalização do 
mercado.

Alteração 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Parte II –Título II – Capítulo II – Secção III – Subsecção 1 (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

SUBSECÇÃO 1
REGIME DE CONTENÇÃO DA 

PRODUÇÃO NO SETOR DO LEITE
Artigo 103.º-K

Definições
1. Para efeitos da presente secção, 
entende-se por:
a) «Leite», o produto proveniente da 
ordenha de uma ou mais vacas;
b) «Outros produtos lácteos», quaisquer 
produtos lácteos, à exceção do leite, 
nomeadamente leite desnatado, nata, 
manteiga, iogurte e queijo; quando 
pertinente, estes são convertidos em 
«equivalente-leite», mediante a aplicação 
de coeficientes a fixar pela Comissão por 
meio de atos de execução.
c) «produtor», o agricultor cuja 
exploração se situe no território 
geográfico de um Estado-Membro e que 
produza e comercialize leite ou pretenda 
vir a fazê-lo no futuro imediato;
d) «exploração», a exploração definida no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) relativo à 
aplicação dos pagamentos diretos aos 
agricultores.
e) «comprador», uma empresa ou um 
agrupamento que compre leite aos 
produtores para:
– proceder à sua recolha, embalagem, 

armazenagem, refrigeração ou 
transformação, nomeadamente no âmbito 
de contratos,
– vender a uma ou mais empresas que 
tratem ou transformem leite ou outros 
produtos lácteos;
f) «Entrega», qualquer entrega de leite, 
excluindo outros produtos lácteos, 
efetuada por um produtor a um 
comprador, independentemente do facto 
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de o transporte ser assegurado pelo 
produtor, pelo comprador, por uma 
empresa de tratamento ou transformação 
destes produtos ou por terceiros;
g) «Venda direta», qualquer venda ou 
cessão de leite, efetuada por um produtor 
diretamente ao consumidor, bem como 
qualquer venda ou cessão, por um 
produtor, de outros produtos lácteos;
h) «Comercialização», a entrega de leite 
ou a venda direta de leite ou de outros 
produtos lácteos;
i) «Quota individual», a quota do 
produtor à data de 1 de abril de um 
período de 12 meses;
j) «Quota nacional», a quota referida no 
artigo 103.º-L, fixada para cada 
Estado-Membro;
k) «Quota disponível», a quota de que um 
produtor dispõe em 31 de março do 
período de doze meses para o qual é 
calculada a imposição sobre excedentes, 
tendo em conta todas as transferências, 
cessões, conversões e reatribuições 
temporárias previstas no presente 
regulamento, realizadas durante esse 
período de doze meses.
2. No que respeita à definição do n.º 1, 
alínea e), é considerado comprador um 
agrupamento de compradores da mesma 
zona geográfica que efetue, por conta dos 
seus membros, as operações de gestão 
administrativa e contabilística necessárias 
ao pagamento da imposição sobre 
excedentes. Para esse efeito, a Grécia é 
considerada uma única zona geográfica e 
pode equiparar um organismo público a 
um agrupamento de compradores.
3. Por forma a garantir, nomeadamente, 
que nenhuma quantidade de leite ou de 
outros produtos lácteos comercializada 
fique excluída do regime de quotas, a 
Comissão pode, por meio de um ato 
delegado, adaptar a definição de «venda 
direta», na observância da definição de 
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«entrega» constante do n.º 1, alínea f).
Artigo 103.º-L

Quotas nacionais
1. As quotas nacionais para a produção 
de leite e outros produtos lácteos 
comercializados durante cinco períodos 
consecutivos de doze meses com início em 
1 de abril de 2015 (a seguir designados 
por «períodos de doze meses») estão 
fixadas no anexo VIII-A.
2. As quotas referidas no n.º 1 são 
repartidas pelos produtores nos termos do 
artigo 103.º-M, sendo estabelecida uma 
distinção entre as entregas e as vendas 
diretas. A superação da quota nacional é 
determinada ao nível nacional em cada 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente secção e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas.
3. As quotas nacionais estabelecidas no 
anexo VIII-A são fixadas sem prejuízo de 
eventuais revisões efetuadas à luz da 
situação geral do mercado e das 
condições específicas existentes em 
determinados Estados-Membros.
4. No que se refere à Bulgária, à 
República Checa, à Estónia, a Chipre, à 
Letónia, à Lituânia, à Hungria, a Malta, à 
Polónia, à Roménia, à Eslovénia e à 
Eslováquia, as quotas nacionais incluem 
todas as quantidades de leite ou 
«equivalente-leite» entregues a um 
comprador ou vendidas diretamente, 
independentemente de serem produzidas 
ou comercializadas ao abrigo de uma 
medida transitória aplicável nesses países.
5. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, todas as regras 
necessárias relacionadas com a aplicação 
uniforme do presente artigo nos 
Estados-Membros. Essas disposições 
podem dizer respeito a procedimentos, 
notificações e critérios técnicos.

Artigo 103.º-M



PE494.484v01-00 110/178 AM\909518PT.doc

PT

Quotas individuais
1. As quotas individuais dos produtores 
em 1 de abril de 2015 devem ser iguais às 
respetivas quotas individuais em 31 de 
março de 2015, sem prejuízo das 
transferências, cessões e conversões de 
quota que produzem efeitos em 1 de abril 
de 2015.
2. Os produtores podem dispor de uma ou 
de duas quotas individuais, uma para 
entregas e outra para vendas diretas. A 
conversão de quantidades entre as quotas 
de um produtor apenas pode ser efetuada 
pela autoridade competente do 
Estado-Membro, mediante pedido 
devidamente justificado do produtor.
3. Caso um produtor disponha de duas 
quotas, o cálculo da sua contribuição 
para a imposição sobre os excedentes 
eventualmente devida é efetuado 
separadamente para cada uma delas.
4. A parte da quota nacional finlandesa 
reservada às entregas a que se refere o 
artigo 105.º-L pode ser aumentada pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
a fim de compensar os produtores 
«SLOM» finlandeses, até um máximo de 
200 000 toneladas. Esta reserva, a atribuir 
em conformidade com a legislação da 
União, deve ser utilizada exclusivamente 
em benefício dos produtores cujo direito a 
retomar a produção tenha sido afetado na 
sequência da adesão.
5. As quotas individuais são alteradas, se 
for caso disso, relativamente a cada 
período de doze meses em causa, a fim de 
que, para cada Estado-Membro, a soma 
das quotas individuais para as entregas e 
para as vendas diretas não exceda a parte 
correspondente da quota nacional 
adaptada de acordo com o artigo 103.º-O, 
tendo em conta eventuais reduções 
efetuadas para alimentar a reserva 
nacional previstas no artigo 103.º-Q.

Artigo 103.º-N
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Atribuição de quotas provenientes da 
reserva nacional

Os Estados-Membros adotam as regras 
destinadas a permitir a atribuição aos 
produtores, com base em critérios 
objetivos a notificar à Comissão, da 
totalidade ou de parte das quotas 
provenientes da reserva nacional prevista 
no artigo 103.º-Q. 

Artigo 103.º-O
Gestão das quotas

1. Relativamente a cada Estado-Membro e 
para cada período, antes do termo deste 
último, a Comissão, por meio de atos de 
execução previstos no artigo 103.º 
tertricies, adapta a repartição entre 
«entregas» e «vendas diretas» das quotas 
nacionais, tendo em conta as conversões 
solicitadas pelos produtores entre as 
quotas individuais para as entregas e para 
as vendas diretas.
2. Os Estados-Membros transmitem 
anualmente à Comissão, até às datas e de 
acordo com as regras a estabelecer pela 
Comissão por meio de atos de execução 
nos termos do artigo 162.º, os dados 
necessários para:
a) a adaptação referida no presente 
artigo, n.º 1;
b) o cálculo da imposição sobre os 
excedentes a pagar pelos 
Estados-Membros.

Artigo 103.º-P
Teor de matéria gorda

1. A cada produtor é atribuído um teor de 
matéria gorda de referência, a aplicar à 
quota individual para entregas que lhe for 
atribuída.
2. Para as quotas atribuídas aos 
produtores em 31 de março de 2015, em 
conformidade com o artigo 105.º-C, n.º 1, 
o teor de matéria gorda de referência 
mencionado no n.º 1 é igual ao teor de 
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referência aplicável a essa quota nessa 
data.
3. O teor de matéria gorda de referência é 
alterado aquando da conversão referida 
no artigo 103.º-M, n.º 2, e em caso de 
aquisição, de transferência ou de cessão 
temporária de quotas de acordo com 
regras a estabelecer pela Comissão, por 
meio de atos de execução nos termos do 
artigo 103.º tertricies, alínea b).
4. Para os novos produtores que 
disponham de uma quota individual para 
entregas inteiramente proveniente da 
reserva nacional, o teor de matéria gorda 
é fixado de acordo com regras a 
estabelecer pela Comissão, por meio de 
atos de execução a estabelecer nos termos 
do 103.º tertricies, alínea b).
5. Os teores de matéria gorda de 
referência individuais mencionados no n.º 
1 são adaptados, se for caso disso, 
aquando da entrada em vigor do presente 
regulamento e, seguidamente, no início de 
cada período de doze meses, sempre que 
necessário, a fim de que, para cada 
Estado-Membro, a média ponderada 
desses teores não exceda em mais de 0,1 
gramas por quilograma o teor de matéria 
gorda de referência fixado no anexo 
VIII-B.

Artigo 103.º-Q
Reserva nacional

1. Cada Estado-Membro institui uma 
reserva nacional, dentro das quotas 
nacionais fixadas no anexo VIII-A, com 
vista, nomeadamente, a proceder às 
atribuições previstas no artigo 103.º-L. A 
reserva nacional é alimentada, consoante 
o caso, por quantidades retiradas nos 
termos do artigo 103.º-R, pela retenção 
sobre as transferências referida no artigo 
103.º-W ou por redução linear de todas as 
quotas individuais. As quotas em causa 
mantêm a sua afetação inicial, isto é, 
«entregas» ou «vendas diretas».
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2. As quotas suplementares atribuídas a 
um Estado-Membro revertem 
automaticamente para a reserva nacional 
e são repartidas entre «entregas» e 
«vendas diretas», em função das 
necessidades previsíveis.
3. Não é aplicado qualquer teor de 
matéria gorda de referência às quotas 
integradas na reserva nacional.

Artigo 103.º-R
Casos de inatividade

1. Se uma pessoa singular ou coletiva que 
detenha quotas individuais deixar de 
reunir as condições enunciadas no artigo 
103.º-KA, alínea c), durante um período 
de doze meses, as quantidades 
correspondentes revertem para a reserva 
nacional, o mais tardar, no dia 1 de abril 
do ano civil seguinte, a menos que, antes 
dessa data, a pessoa em causa se torne 
novamente produtor, na aceção do artigo 
103.º-L, alínea c).
Se a pessoa em causa se tornar 
novamente produtor o mais tardar até ao 
final do segundo período de doze meses 
seguinte à retirada, a quota individual que 
lhe tenha sido retirada é-lhe restituída, em 
parte ou na totalidade, o mais tardar no 
dia 1 de abril seguinte à data do seu 
pedido.
2. Caso um produtor não comercialize 
uma quantidade igual a 85 %, no mínimo, 
da sua quota individual durante, pelo 
menos, um período de doze meses, o 
Estado-Membro em causa pode decidir se 
e em que condições a totalidade ou parte 
da quota não utilizada é afetada à reserva 
nacional.
O Estado-Membro pode determinar em 
que condições será reatribuída uma quota 
ao produtor em questão, caso este retome 
a comercialização.
3. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis em 
casos de força maior nem em situações 
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devidamente justificadas que afetem 
temporariamente a capacidade de 
produção dos produtores em causa e 
reconhecidas como tal pela autoridade 
competente.

Artigo 103.º-S
Cessões temporárias

1. Antes do termo de cada período de doze 
meses, os Estados-Membros autorizam, 
para o período em causa, a cessão 
temporária de partes de quotas individuais 
que os produtores titulares não tencionem 
utilizar.
Os Estados-Membros podem 
regulamentar as operações de cessão em 
função das categorias de produtores ou 
das estruturas de produção leiteira, 
limitá-las ao nível do comprador ou 
dentro das regiões, autorizar a cessão 
total nos casos referidos no artigo 103.º-R, 
n.º 3, e determinar em que medida o 
cedente pode repetir as operações de 
cessão.
2. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o n.º 1 com base num dos 
critérios seguintes ou em ambos:
a) necessidade de facilitar mudanças e 
adaptações estruturais;
b) necessidades administrativas 
imperiosas.

Artigo 103.º-T
Transferências de quotas juntamente com 

as terras
1. As quotas individuais são transferidas 
com a exploração para os produtores que 
a retomem, em caso de venda, 
arrendamento, transmissão por herança 
ou herança antecipada ou de qualquer 
outro meio que tenha efeitos jurídicos 
comparáveis para os produtores, segundo 
regras a determinar pelos 
Estados-Membros, tendo em conta as 
superfícies utilizadas para a produção 
leiteira ou outros critérios objetivos e 
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eventuais acordos entre as partes. A parte 
da quota que não seja transferida, quando 
aplicável, com a exploração é 
acrescentada à reserva nacional.
2. Sempre que, nos termos do n.º 1, 
tenham sido ou sejam transferidas quotas 
através de arrendamentos rurais ou por 
outros meios que tenham efeitos jurídicos 
comparáveis, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
objetivos e para que as quotas sejam 
atribuídas exclusivamente aos produtores, 
que a quota não seja transferida com a 
exploração.
3. Em caso de transferência de terras para 
autoridades públicas ou por motivos de 
utilidade pública ou quando a 
transferência for efetuada para fins não 
agrícolas, os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam tomadas as medidas 
necessárias à salvaguarda dos legítimos 
interesses das partes, nomeadamente, que 
o produtor cujas terras são transferidas 
tenha condições para prosseguir a 
produção leiteira, caso pretenda fazê-lo.
4. Na ausência de acordo entre as partes, 
no caso de arrendamentos rurais que 
caduquem sem recondução possível em 
condições análogas ou em situações com 
efeitos jurídicos comparáveis, as quotas 
individuais disponíveis são transferidas, 
total ou parcialmente, para os produtores 
que os retomem, segundo disposições 
adotadas pelos Estados-Membros, tendo 
em conta os interesses legítimos das 
partes.

Artigo 103.º-U
Medidas especiais de transferência

1. A fim de levar a bom termo a 
reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras que definirão tendo em conta os 
interesses legítimos das partes:



PE494.484v01-00 116/178 AM\909518PT.doc

PT

a) Conceder uma compensação, paga em 
uma ou mais anuidades, aos produtores 
que se comprometam a abandonar parcial 
ou totalmente, a título definitivo, a 
produção leiteira, e afetar à reserva 
nacional as quotas assim liberadas;
b) determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que os 
produtores podem obter, no início de um 
período de doze meses, contra pagamento, 
a reatribuição, pela autoridade 
competente ou pelo organismo por ela 
designado, de quotas individuais 
definitivamente liberadas no termo do 
período de doze meses anterior por outros 
produtores, contra o pagamento, em uma 
ou várias anuidades, de uma 
compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) centralizar e supervisionar 
transferências de quotas sem terras;
d) prever, em caso de transferência de 
terras com vista a melhorar o ambiente, 
que a quota individual em questão seja 
atribuída ao produtor cujas terras sejam 
transferidas, mas que pretenda continuar 
a produção leiteira;
e) determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
no interior das quais são autorizadas, com 
vista a melhorar a estrutura da produção 
leiteira, as transferências definitivas de 
quotas sem a correspondente 
transferência de terras;
f) autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras, ou vice-versa, com 
o objetivo de melhorar a estrutura da 
produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. O n.º 1 pode ser aplicado ao nível 
nacional, ao nível territorial adequado ou 
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em zonas de recolha especificadas.
Artigo 103.º-V

Retenção de quotas
1. No caso das transferências referidas 
nos artigos 103.º-T e 103-U, os 
Estados-Membros podem reter uma parte 
da quota individual, com base em critérios 
objetivos, e integrá-la na reserva 
nacional.
2. Sempre que, nos termos dos artigos 
103.º-T e 103.º-U, tenham sido ou sejam 
transferidas quotas com ou sem as 
correspondentes terras através de 
arrendamentos rurais ou por outros meios 
que tenham efeitos jurídicos comparáveis, 
os Estados-Membros podem decidir, com 
base em critérios objetivos, a fim de que 
as quotas sejam atribuídas 
exclusivamente aos produtores, se e em 
que condições a totalidade ou parte da 
quota transferida é afetada à reserva 
nacional.

Artigo 103.º-W
Ajudas para a aquisição de quotas

As autoridades públicas não podem 
conceder qualquer assistência financeira, 
diretamente relacionada com a aquisição 
de quotas, à cessão, transferência ou 
atribuição de quotas ao abrigo da 
presente secção.

Artigo 103.º-X
Imposição sobre os excedentes

1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais.
A imposição é fixada, por 100 
quilogramas de leite, em 27,83 EUR.
2. Os Estados-Membros são responsáveis 
perante a União pela imposição sobre os 
excedentes resultante da superação da 
quota nacional, determinada ao nível 
nacional e separadamente para as 
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entregas e as vendas diretas, e devem 
pagar 99 % do montante devido ao 
FEAGA entre os dias 16 de outubro e 30 
de novembro que se seguem ao período de 
doze meses em causa.
3. Caso o pagamento previsto no n.º 1 não 
seja efetuado nas datas devidas, e após 
consulta do Comité dos Fundos Agrícolas, 
a Comissão deduz dos pagamentos 
mensais efetuados nos termos do artigo xx 
e do artigo xx, n.º x, do Regulamento 
(CE) Horizontal um montante equivalente 
à imposição sobre os excedentes não 
paga. Antes de tomar a sua decisão, a 
Comissão adverte o Estado-Membro em 
causa, que deve dar a conhecer a sua 
opinião no prazo de uma semana. Não é 
aplicável o artigo xx do Regulamento 
(CE) Horizontal.

Artigo 103.º-Y
Contribuição dos produtores para a 

imposição sobre os excedentes
A imposição sobre os excedentes é 
inteiramente repartida, em conformidade 
com os artigos 103.º-X e 103.º-AC, pelos 
produtores que tenham contribuído para 
cada uma das superações das quotas
nacionais referidas no artigo 103.º-L, n.º 
2.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 
103.º-Z e 103.º-AC, n.º 1, os produtores, 
pelo simples facto de terem superado as 
suas quotas disponíveis, devem pagar ao 
Estado-Membro a sua contribuição para a 
imposição sobre os excedentes devida, 
calculada em conformidade com os 
artigos 103.º-O, 103.º-P e 103.º-Z.

Artigo 103.º-Z
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às entregas
1. Para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes, as 
quantidades entregues por cada produtor 
são aumentadas ou reduzidas de modo a 
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refletir eventuais diferenças entre o teor 
de matéria gorda efetivo e o teor de 
matéria gorda de referência.
2. As contribuições dos produtores para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes, são fixadas, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às entregas, por 
decisão do Estado-Membro, 
proporcionalmente às quotas individuais 
de cada produtor ou de acordo com 
critérios objetivos a definir pelos 
Estados-Membros:
a) ao nível nacional, com base na 
quantidade produzida em excesso da 
quota de cada produtor;
b) inicialmente, ao nível do comprador e, 
em seguida, se for caso disso, ao nível 
nacional.

Artigo 103.º -AA
Papel dos compradores

1. O comprador é responsável pela 
cobrança, junto dos produtores, das 
contribuições por estes devidas a título da 
imposição sobre os excedentes e paga ao 
organismo competente do 
Estado-Membro, antes de uma data a 
estabelecer pela Comissão, por meio de 
atos de execução nos termos do artigo 
103.º tertricies, alíneas d), f) e g), o 
montante dessas contribuições, que retém 
sobre o preço do leite pago aos produtores 
responsáveis pela superação, ou, se tal 
não for possível, cobra por qualquer outro 
meio adequado.
2. Se um ou vários compradores forem 
substituídos, no todo ou em parte, por um 
só comprador, as quotas individuais dos 
produtores são tomadas em consideração 
para o remanescente do período de doze 
meses em curso, após dedução das 
quantidades já entregues e tendo em 
conta o seu teor de matéria gorda. O 
presente número é igualmente aplicável 
sempre que um produtor mude de 
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comprador.
3. Se, durante o período de referência, as 
quantidades entregues por um produtor 
excederem a sua quota disponível, o 
Estado-Membro pode decidir, segundo 
regras por ele estabelecidas, que, a título 
de adiantamento sobre a contribuição do 
produtor, o comprador deduza uma parte 
do preço do leite nas entregas desse 
produtor que superem a sua quota. O 
Estado-Membro pode estabelecer 
disposições específicas que permitam aos 
compradores deduzir esse adiantamento 
no caso de os produtores efetuarem 
entregas a vários compradores.

Artigo 103.º-AB
Autorização

A atividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do 
Estado-Membro, de acordo com critérios 
a definir pela Comissão, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea f), e de acordo com o 
procedimento estabelecido por meio de 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 103.º tertricies. 

Artigo 103.º-AC
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às vendas diretas
1. No caso das vendas diretas, a 
contribuição de cada produtor para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes é fixada por decisão do 
Estado-Membro, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às vendas diretas, 
ao nível territorial adequado ou ao nível 
nacional.
2. Os Estados-Membros estabelecem a 
base de cálculo da contribuição do 
produtor para a imposição sobre os 
excedentes aplicada sobre a quantidade 
total de leite vendido, cedido ou utilizado 
para o fabrico dos produtos lácteos 
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vendidos ou cedidos, através de critérios 
definidos pela Comissão, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 
103.ºduotricies, alínea b).
3. Não é tida em conta qualquer correção 
relacionada com o teor de matéria gorda 
para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes.
4. A Comissão determina a forma e a data 
de pagamento da imposição sobre os 
excedentes ao organismo competente do 
Estado-Membro por meio de atos de 
execução adotados nos termos do artigo 
103.ºtertricies, alíneas d) e f). 

Artigo 103.º-AD
Montantes pagos em excesso ou não 
pagos
1. Sempre que, no caso das entregas ou 
das vendas diretas, se apure que a 
imposição sobre os excedentes é devida e 
que as contribuições cobradas aos 
produtores são superiores à imposição, 
qualquer Estado-Membro pode:
a) utilizar a totalidade ou parte dos 
montantes excedentários para financiar 
as medidas referidas no artigo 103.º-U, 
n.º1, alínea a), e/ou
b) redistribuir a totalidade ou parte desses 
montantes pelos produtores:
– das categorias prioritárias estabelecidas 
pelo Estado-Membro com base em 
critérios objetivos e em prazos a definir 
pela Comissão por meio de atos delegados 
adotados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea g).
– que se encontrem numa situação 
excecional em consequência de uma 
disposição nacional não relacionada com 
o regime de quotas para leite e outros 
produtos lácteos instituído pelo presente 
capítulo.
2. Caso se apure que não é devida 
qualquer imposição sobre os excedentes, 
os adiantamentos eventualmente cobrados 
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pelos compradores ou pelo 
Estado-Membro devem ser reembolsados, 
o mais tardar, no final do período de doze 
meses seguinte.
3. Caso um comprador não tenha 
respeitado a obrigação de cobrar a 
contribuição dos produtores para a 
imposição sobre os excedentes nos termos 
do artigo 103.º octovicies, o 
Estado-Membro pode cobrar os 
montantes não pagos diretamente ao 
produtor, sem prejuízo das sanções que 
pode aplicar ao comprador em falta. 
4. Se o prazo de pagamento não for 
respeitado pelo produtor ou pelo 
comprador, devem ser pagos ao 
Estado-Membro juros de mora a fixar 
pela Comissão por meio de um ato de 
execução adotado nos termos do artigo 
103.º tertricies, alínea e).

Artigo 103.º-AE
Atos delegados

A fim de assegurar que o regime de 
quotas no setor do leite alcance o seu 
objetivo, nomeadamente a utilização 
eficiente das quotas individuais e o 
cálculo, cobrança e utilização corretos da 
imposição, a Comissão, por meio de atos 
delegados, adota regras sobre:
a) as conversões temporárias e definitivas 
das quotas;
b) a reafetação das quotas não utilizadas;
c) o limiar para a aplicação da correção 
do teor de matéria gorda;
d) a obrigação por parte dos produtores de 
entregar a compradores aprovados;
e) os critérios para a aprovação dos 
compradores pelos Estados-Membros;
f) os critérios objetivos de redistribuição 
da imposição suplementar;
g) a adaptação da definição de «venda 
direta», tendo em conta a definição de 
«entrega» constante do artigo 103.º-K, 
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alínea f).
Artigo 103.º- AF
Atos de execução

A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, as regras necessárias para a 
aplicação do sistema de quotas, 
nomeadamente:
a) as conversões definitivas e a repartição 
das quotas nacionais, após notificação 
pelos Estados-Membros, entre entregas e 
vendas diretas;
b) o estabelecimento de um coeficiente 
para os teores individuais em matéria 
gorda e a correção do teor de matéria 
gorda.
c) o estabelecimento pelos 
Estados-Membros das equivalências com 
o leite.
d) o procedimento, o prazo e o sistema 
aplicável ao pagamento da imposição, a 
redistribuição da imposição, e a redução 
ou adiantamentos a fim de assegurar o 
cumprimento dos prazos;
e) a aplicação de juros nos casos de 
pagamento tardio e a cobrança correta da 
imposição; 
f) a comunicação de informações aos 
produtores sobre as novas definições, 
comunicação das quotas individuais e 
notificações respeitantes à imposição 
sobre os excedentes.
g) a comunicação de informações 
relativas a pedidos e acordos no contexto 
da imposição sobre os excedentes no setor 
do leite;
h) o estabelecimento de um modelo para a 
declaração das entregas e a declaração 
das vendas diretas;
i) as obrigações dos compradores e dos 
produtores de elaborar declarações, 
manter uma contabilidade e fornecer 
informações;
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j) os controlos das entregas e das vendas 
diretas.

Or. es

Alteração 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Parte II –Título II – Capítulo II – Secção III – Subsecção 1 (nova) 

Texto da Comissão Alteração

SUBSECÇÃO 1
REGIME DE CONTENÇÃO DA 

PRODUÇÃO NO SETOR DO LEITE
Artigo 103.º-K

Definições
1. Para efeitos da presente secção, 
entende-se por:
a) «Leite», o produto proveniente da 
ordenha de uma ou mais vacas;
b) «Outros produtos lácteos», quaisquer 
produtos lácteos, à exceção do leite, 
nomeadamente leite desnatado, nata, 
manteiga, iogurte e queijo; quando 
pertinente, estes são convertidos em 
«equivalente-leite», mediante a aplicação 
de coeficientes a fixar pela Comissão por
meio de atos de execução.
c) «Produtor», o agricultor cuja 
exploração se situe no território 
geográfico de um Estado-Membro e que 
produza e comercialize leite ou pretenda 
vir a fazê-lo no futuro imediato;
d) «Exploração», a exploração definida 
no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
relativo à aplicação dos pagamentos 
diretos aos agricultores.
e) «Comprador», uma empresa ou um 
agrupamento que compre leite aos 
produtores para:
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– proceder à sua recolha, embalagem, 
armazenagem, refrigeração ou 
transformação, nomeadamente no âmbito 
de contratos,
– vender a uma ou mais empresas que 
tratem ou transformem leite ou outros 
produtos lácteos;
f) «Entrega», qualquer entrega de leite, 
excluindo outros produtos lácteos, 
efetuada por um produtor a um 
comprador, independentemente do facto 
de o transporte ser assegurado pelo 
produtor, pelo comprador, por uma 
empresa de tratamento ou transformação 
destes produtos ou por terceiros;
g) «Venda direta», qualquer venda ou 
cessão de leite, efetuada por um produtor 
diretamente ao consumidor, bem como 
qualquer venda ou cessão, por um 
produtor, de outros produtos lácteos;
h) «Comercialização», a entrega de leite 
ou a venda direta de leite ou de outros 
produtos lácteos;
i) «Quota individual», a quota do 
produtor à data de 1 de abril de um 
período de 12 meses;
j) «Quota nacional», a quota referida no 
artigo 103.º-L, fixada para cada 
Estado-Membro;
k) «Quota disponível», a quota de que um 
produtor dispõe em 31 de março do 
período de doze meses para o qual é 
calculada a imposição sobre excedentes, 
tendo em conta todas as transferências, 
cessões, conversões e reatribuições 
temporárias previstas no presente 
regulamento, realizadas durante esse 
período de doze meses.
2. No que respeita à definição do n.º 1, 
alínea e), é considerado comprador um 
agrupamento de compradores da mesma 
zona geográfica que efetue, por conta dos 
seus membros, as operações de gestão 
administrativa e contabilística necessárias 
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ao pagamento da imposição sobre 
excedentes. Para esse efeito, a Grécia é 
considerada uma única zona geográfica e 
pode equiparar um organismo público a 
um agrupamento de compradores.
3. Por forma a garantir, nomeadamente, 
que nenhuma quantidade de leite ou de 
outros produtos lácteos comercializada 
fique excluída do regime de quotas, a 
Comissão pode, por meio de um ato 
delegado, adaptar a definição de «venda 
direta», na observância da definição de 
«entrega» constante do n.º 1, alínea f).

Artigo 103.º-L
Quotas nacionais

1. As quotas nacionais para a produção 
de leite e outros produtos lácteos 
comercializados durante cinco períodos 
consecutivos de doze meses com início em 
1 de abril de 2015 (a seguir designados 
por «períodos de doze meses») estão 
fixadas no anexo VIII-A.
2. As quotas referidas no n.º 1 são 
repartidas pelos produtores nos termos do 
artigo 103.º-M, sendo estabelecida uma 
distinção entre as entregas e as vendas 
diretas. A superação da quota nacional é 
determinada ao nível nacional em cada 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente secção e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas.
3. As quotas nacionais estabelecidas no 
anexo VIII-A são fixadas sem prejuízo de 
eventuais revisões efetuadas à luz da 
situação geral do mercado e das 
condições específicas existentes em 
determinados Estados-Membros.
4. No que se refere à Bulgária, à 
República Checa, à Estónia, a Chipre, à 
Letónia, à Lituânia, à Hungria, a Malta, à 
Polónia, à Roménia, à Eslovénia e à 
Eslováquia, as quotas nacionais incluem 
todas as quantidades de leite ou 
«equivalente-leite» entregues a um 
comprador ou vendidas diretamente, 
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independentemente de serem produzidas 
ou comercializadas ao abrigo de uma 
medida transitória aplicável nesses países.
5. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, todas as regras 
necessárias relacionadas com a aplicação 
uniforme do presente artigo nos 
Estados-Membros. Essas disposições 
podem dizer respeito a procedimentos, 
notificações e critérios técnicos.

Artigo 103.º-M
Quotas individuais

1. As quotas individuais dos produtores 
em 1 de abril de 2015 devem ser iguais às 
respetivas quotas individuais em 31 de 
março de 2015, sem prejuízo das 
transferências, cessões e conversões de 
quota que produzem efeitos em 1 de abril 
de 2015.
2. Os produtores podem dispor de uma ou 
de duas quotas individuais, uma para 
entregas e outra para vendas diretas. A 
conversão de quantidades entre as quotas 
de um produtor apenas pode ser efetuada 
pela autoridade competente do 
Estado-Membro, mediante pedido 
devidamente justificado do produtor.
3. Caso um produtor disponha de duas 
quotas, o cálculo da sua contribuição 
para a imposição sobre os excedentes 
eventualmente devida é efetuado 
separadamente para cada uma delas.
4. A parte da quota nacional finlandesa 
reservada às entregas a que se refere o 
artigo 105.º-L pode ser aumentada pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
a fim de compensar os produtores 
«SLOM» finlandeses, até um máximo de 
200 000 toneladas. Esta reserva, a atribuir 
em conformidade com a legislação da 
União, deve ser utilizada exclusivamente 
em benefício dos produtores cujo direito a 
retomar a produção tenha sido afetado na 
sequência da adesão.
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5. As quotas individuais são alteradas, se 
for caso disso, relativamente a cada 
período de doze meses em causa, a fim de 
que, para cada Estado-Membro, a soma 
das quotas individuais para as entregas e 
para as vendas diretas não exceda a parte 
correspondente da quota nacional 
adaptada de acordo com o artigo 103.º-O, 
tendo em conta eventuais reduções 
efetuadas para alimentar a reserva 
nacional previstas no artigo 103.º-Q.

Artigo 103.º-N
Atribuição de quotas provenientes da 

reserva nacional
Os Estados-Membros adotam as regras 
destinadas a permitir a atribuição aos 
produtores, com base em critérios 
objetivos a notificar à Comissão, da 
totalidade ou de parte das quotas 
provenientes da reserva nacional prevista 
no artigo 103.º-Q. 

Artigo 103.º-O
Gestão das quotas

1. Relativamente a cada Estado-Membro e 
para cada período, antes do termo deste 
último, a Comissão, por meio de atos de 
execução previstos no artigo 103.º 
tertricies, adapta a repartição entre 
«entregas» e «vendas diretas» das quotas 
nacionais, tendo em conta as conversões 
solicitadas pelos produtores entre as 
quotas individuais para as entregas e para 
as vendas diretas.
2. Os Estados-Membros transmitem
anualmente à Comissão, até às datas e de 
acordo com as regras a estabelecer pela 
Comissão por meio de atos de execução 
nos termos do artigo 162.º, os dados 
necessários para:
a) a adaptação referida no presente 
artigo, n.º 1;
b) o cálculo da imposição sobre os 
excedentes a pagar pelos 
Estados-Membros.
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Artigo 103.º-P
Teor de matéria gorda

1. A cada produtor é atribuído um teor de 
matéria gorda de referência, a aplicar à 
quota individual para entregas que lhe for 
atribuída.
2. Para as quotas atribuídas aos 
produtores em 31 de março de 2015, em 
conformidade com o artigo 105.º-C, n.º 1, 
o teor de matéria gorda de referência 
mencionado no n.º 1 é igual ao teor de 
referência aplicável a essa quota nessa 
data.
3. O teor de matéria gorda de referência é 
alterado aquando da conversão referida 
no artigo 103.º-M, n.º 2, e em caso de 
aquisição, de transferência ou de cessão 
temporária de quotas de acordo com 
regras a estabelecer pela Comissão, por 
meio de atos de execução nos termos do 
artigo 103.º tertricies, alínea b).
4. Para os novos produtores que 
disponham de uma quota individual para 
entregas inteiramente proveniente da 
reserva nacional, o teor de matéria gorda 
é fixado de acordo com regras a 
estabelecer pela Comissão, por meio de 
atos de execução a estabelecer nos termos 
do 103.º tertricies, alínea b).
5. Os teores de matéria gorda de 
referência individuais mencionados no n.º 
1 são adaptados, se for caso disso, 
aquando da entrada em vigor do presente 
regulamento e, seguidamente, no início de 
cada período de doze meses, sempre que 
necessário, a fim de que, para cada 
Estado-Membro, a média ponderada 
desses teores não exceda em mais de 0,1 
gramas por quilograma o teor de matéria 
gorda de referência fixado no anexo VIII-
B.

Artigo 103.º-Q
Reserva nacional

1. Cada Estado-Membro institui uma 
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reserva nacional, dentro das quotas 
nacionais fixadas no anexo VIII-A, com 
vista, nomeadamente, a proceder às 
atribuições previstas no artigo 103.º-L. A 
reserva nacional é alimentada, consoante 
o caso, por quantidades retiradas nos 
termos do artigo 103.º-R, pela retenção 
sobre as transferências referida no artigo 
103.º-W ou por redução linear de todas as 
quotas individuais. As quotas em causa 
mantêm a sua afetação inicial, isto é, 
«entregas» ou «vendas diretas».
2. As quotas suplementares atribuídas a 
um Estado-Membro revertem 
automaticamente para a reserva nacional 
e são repartidas entre «entregas» e 
«vendas diretas», em função das 
necessidades previsíveis.
3. Não é aplicado qualquer teor de 
matéria gorda de referência às quotas 
integradas na reserva nacional.

Artigo 103.º-R
Casos de inatividade

1. Se uma pessoa singular ou coletiva que 
detenha quotas individuais deixar de 
reunir as condições enunciadas no artigo 
103.º-KA, alínea c), durante um período 
de doze meses, as quantidades 
correspondentes revertem para a reserva 
nacional, o mais tardar, no dia 1 de abril 
do ano civil seguinte, a menos que, antes 
dessa data, a pessoa em causa se torne 
novamente produtor, na aceção do artigo 
103.º-L, alínea c).
Se a pessoa em causa se tornar 
novamente produtor o mais tardar até ao 
final do segundo período de doze meses 
seguinte à retirada, a quota individual que 
lhe tenha sido retirada é-lhe restituída, em 
parte ou na totalidade, o mais tardar no 
dia 1 de abril seguinte à data do seu 
pedido.
2. Caso um produtor não comercialize 
uma quantidade igual a 85 %, no mínimo, 
da sua quota individual durante, pelo 
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menos, um período de doze meses, o 
Estado-Membro em causa pode decidir se 
e em que condições a totalidade ou parte 
da quota não utilizada é afetada à reserva 
nacional.
O Estado-Membro pode determinar em 
que condições será reatribuída uma quota 
ao produtor em questão, caso este retome 
a comercialização.
3. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis em 
casos de força maior nem em situações 
devidamente justificadas que afetem 
temporariamente a capacidade de 
produção dos produtores em causa e 
reconhecidas como tal pela autoridade 
competente.

Artigo 103.º-S
Cessões temporárias

1. Antes do termo de cada período de doze 
meses, os Estados-Membros autorizam, 
para o período em causa, a cessão 
temporária de partes de quotas individuais 
que os produtores titulares não tencionem 
utilizar.
Os Estados-Membros podem 
regulamentar as operações de cessão em 
função das categorias de produtores ou 
das estruturas de produção leiteira, 
limitá-las ao nível do comprador ou 
dentro das regiões, autorizar a cessão 
total nos casos referidos no artigo 103.º-R, 
n.º 3, e determinar em que medida o 
cedente pode repetir as operações de 
cessão.
2. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o n.º 1 com base num dos 
critérios seguintes ou em ambos:
a) necessidade de facilitar mudanças e 
adaptações estruturais;
b) necessidades administrativas 
imperiosas.

Artigo 103.º-T
Transferências de quotas juntamente com 
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as terras
1. As quotas individuais são transferidas 
com a exploração para os produtores que 
a retomem, em caso de venda, 
arrendamento, transmissão por herança 
ou herança antecipada ou de qualquer 
outro meio que tenha efeitos jurídicos 
comparáveis para os produtores, segundo 
regras a determinar pelos 
Estados-Membros, tendo em conta as 
superfícies utilizadas para a produção 
leiteira ou outros critérios objetivos e 
eventuais acordos entre as partes. A parte 
da quota que não seja transferida, quando 
aplicável, com a exploração é 
acrescentada à reserva nacional.
2. Sempre que, nos termos do n.º 1, 
tenham sido ou sejam transferidas quotas 
através de arrendamentos rurais ou por 
outros meios que tenham efeitos jurídicos 
comparáveis, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
objetivos e para que as quotas sejam 
atribuídas exclusivamente aos produtores, 
que a quota não seja transferida com a 
exploração.
3. Em caso de transferência de terras para 
autoridades públicas ou por motivos de 
utilidade pública ou quando a 
transferência for efetuada para fins não 
agrícolas, os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam tomadas as medidas 
necessárias à salvaguarda dos legítimos 
interesses das partes, nomeadamente, que 
o produtor cujas terras são transferidas 
tenha condições para prosseguir a 
produção leiteira, caso pretenda fazê-lo.
4. Na ausência de acordo entre as partes, 
no caso de arrendamentos rurais que 
caduquem sem recondução possível em 
condições análogas ou em situações com 
efeitos jurídicos comparáveis, as quotas 
individuais disponíveis são transferidas, 
total ou parcialmente, para os produtores 
que os retomem, segundo disposições 
adotadas pelos Estados-Membros, tendo 
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em conta os interesses legítimos das 
partes.

Artigo 103.º-U
Medidas especiais de transferência

1. A fim de levar a bom termo a 
reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras que definirão tendo em conta os 
interesses legítimos das partes:
a) conceder uma compensação, paga em 
uma ou mais anuidades, aos produtores 
que se comprometam a abandonar parcial 
ou totalmente, a título definitivo, a 
produção leiteira, e afetar à reserva 
nacional as quotas assim liberadas;
b) determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que os 
produtores podem obter, no início de um 
período de doze meses, contra pagamento, 
a reatribuição, pela autoridade 
competente ou pelo organismo por ela 
designado, de quotas individuais 
definitivamente liberadas no termo do 
período de doze meses anterior por outros 
produtores, contra o pagamento, em uma 
ou várias anuidades, de uma 
compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) centralizar e supervisionar 
transferências de quotas sem terras;
d) prever, em caso de transferência de 
terras com vista a melhorar o ambiente, 
que a quota individual em questão seja 
atribuída ao produtor cujas terras sejam 
transferidas, mas que pretenda continuar 
a produção leiteira;
e) determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
no interior das quais são autorizadas, com 
vista a melhorar a estrutura da produção 
leiteira, as transferências definitivas de 
quotas sem a correspondente 
transferência de terras;
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f) autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras, ou vice-versa, com 
o objetivo de melhorar a estrutura da 
produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. O n.º 1 pode ser aplicado ao nível 
nacional, ao nível territorial adequado ou 
em zonas de recolha especificadas.

Artigo 103.º-V
Retenção de quotas

1. No caso das transferências referidas 
nos artigos 103.º-T e 103-U, os 
Estados-Membros podem reter uma parte 
da quota individual, com base em critérios 
objetivos, e integrá-la na reserva 
nacional.
2. Sempre que, nos termos dos artigos 
103.º-T e 103.º-U, tenham sido ou sejam 
transferidas quotas com ou sem as 
correspondentes terras através de 
arrendamentos rurais ou por outros meios 
que tenham efeitos jurídicos comparáveis, 
os Estados-Membros podem decidir, com 
base em critérios objetivos, a fim de que 
as quotas sejam atribuídas 
exclusivamente aos produtores, se e em 
que condições a totalidade ou parte da 
quota transferida é afetada à reserva 
nacional.

Artigo 103.º-W
Ajudas para a aquisição de quotas

As autoridades públicas não podem 
conceder qualquer assistência financeira, 
diretamente relacionada com a aquisição 
de quotas, à cessão, transferência ou 
atribuição de quotas ao abrigo da 
presente secção.

Artigo 103.º-X
Imposição sobre os excedentes
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1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais.
A imposição é fixada, por 100 
quilogramas de leite, em 27,83 EUR.
2. Os Estados-Membros são responsáveis 
perante a União pela imposição sobre os 
excedentes resultante da superação da 
quota nacional, determinada ao nível 
nacional e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas, e devem 
pagar 99 % do montante devido ao 
FEAGA entre os dias 16 de outubro e 30 
de novembro que se seguem ao período de 
doze meses em causa.
3. Caso o pagamento previsto no n.º 1 não 
seja efetuado nas datas devidas, e após 
consulta do Comité dos Fundos Agrícolas, 
a Comissão deduz dos pagamentos 
mensais efetuados nos termos do artigo xx 
e do artigo xx, n.º x, do Regulamento 
(CE) Horizontal um montante equivalente 
à imposição sobre os excedentes não 
paga. Antes de tomar a sua decisão, a 
Comissão adverte o Estado-Membro em 
causa, que deve dar a conhecer a sua 
opinião no prazo de uma semana. Não é 
aplicável o artigo xx do Regulamento 
(CE) Horizontal.

Artigo 103.º-Y
Contribuição dos produtores para a 

imposição sobre os excedentes
A imposição sobre os excedentes é 
inteiramente repartida, em conformidade 
com os artigos 103.º-X e 103.º tricies, 
pelos produtores que tenham contribuído 
para cada uma das superações das quotas 
nacionais referidas no artigo 103.º-L, n.º 
2.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 
103.º-Z e 103.º tricies, n.º 1, os produtores, 
pelo simples facto de terem superado as 
suas quotas disponíveis, devem pagar ao 
Estado-Membro a sua contribuição para a 
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imposição sobre os excedentes devida, 
calculada em conformidade com os 
artigos 103.º-O, 103.º-P e 103.º-Z.

Artigo 103.º-Z
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às entregas
1. Para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes, as 
quantidades entregues por cada produtor 
são aumentadas ou reduzidas de modo a 
refletir eventuais diferenças entre o teor 
de matéria gorda efetivo e o teor de 
matéria gorda de referência.
2. As contribuições dos produtores para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes, são fixadas, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às entregas, por 
decisão do Estado-Membro, 
proporcionalmente às quotas individuais 
de cada produtor ou de acordo com 
critérios objetivos a definir pelos 
Estados-Membros:
a) ao nível nacional, com base na 
quantidade produzida em excesso da 
quota de cada produtor; ou
b) inicialmente, ao nível do comprador e, 
em seguida, se for caso disso, ao nível 
nacional.

Artigo 103.º-AA
Papel dos compradores

1. O comprador é responsável pela 
cobrança, junto dos produtores, das 
contribuições por estes devidas a título da 
imposição sobre os excedentes e paga ao 
organismo competente do Estado-
Membro, antes de uma data a estabelecer 
pela Comissão, por meio de atos de 
execução nos termos do artigo 103.º 
tertricies, alíneas d), f) e g), o montante 
dessas contribuições, que retém sobre o 
preço do leite pago aos produtores 
responsáveis pela superação, ou, se tal 
não for possível, cobra por qualquer outro 
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meio adequado.
2. Se um ou vários compradores forem 
substituídos, no todo ou em parte, por um 
só comprador, as quotas individuais dos 
produtores são tomadas em consideração 
para o remanescente do período de doze 
meses em curso, após dedução das 
quantidades já entregues e tendo em 
conta o seu teor de matéria gorda. O 
presente número é igualmente aplicável 
sempre que um produtor mude de 
comprador.
3. Se, durante o período de referência, as 
quantidades entregues por um produtor 
excederem a sua quota disponível, o 
Estado-Membro pode decidir, segundo 
regras por ele estabelecidas, que, a título 
de adiantamento sobre a contribuição do 
produtor, o comprador deduza uma parte 
do preço do leite nas entregas desse 
produtor que superem a sua quota. O 
Estado-Membro pode estabelecer 
disposições específicas que permitam aos 
compradores deduzir esse adiantamento 
no caso de os produtores efetuarem 
entregas a vários compradores.

Artigo 103.º-AB
Autorização

A atividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do 
Estado-Membro, de acordo com critérios 
a definir pela Comissão, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea f), e de acordo com o 
procedimento estabelecido por meio de 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 103.º tertricies.

Artigo 103.º-AC
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às vendas diretas
1. No caso das vendas diretas, a 
contribuição de cada produtor para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes é fixada por decisão do 
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Estado-Membro, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às vendas diretas, 
ao nível territorial adequado ou ao nível 
nacional.
2. Os Estados-Membros estabelecem a 
base de cálculo da contribuição do 
produtor para a imposição sobre os 
excedentes devida sobre a quantidade 
total de leite vendido, cedido ou utilizado 
para o fabrico dos produtos lácteos 
vendidos ou cedidos, através de critérios 
definidos pela Comissão, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea b).
3. Não é tida em conta qualquer correção 
relacionada com o teor de matéria gorda 
para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes.
4. A Comissão determina a forma e a data 
de pagamento da imposição sobre os 
excedentes ao organismo competente do 
Estado-Membro por meio de atos de 
execução adotados nos termos do artigo 
103.º tertricies, alíneas d) e f).

Artigo 103.º-AD
Montantes pagos em excesso ou não 
pagos
1. Sempre que, no caso das entregas ou 
das vendas diretas, se apure que a 
imposição sobre os excedentes é devida e 
que as contribuições cobradas aos 
produtores são superiores à imposição, 
qualquer Estado-Membro pode:
a) utilizar a totalidade ou parte dos 
montantes excedentários para financiar 
as medidas referidas no artigo 103.º-U, n.º 
1, alínea a), e/ou
b) redistribuir a totalidade ou parte desses 
montantes pelos produtores:
– das categorias prioritárias estabelecidas 
pelo Estado-Membro com base em 
critérios objetivos e em prazos a definir 
pela Comissão por meio de atos delegados 
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adotados nos termos do artigo 103.º 
duotricies, alínea g).
– que se encontrem numa situação 
excecional em consequência de uma 
disposição nacional não relacionada com 
o regime de quotas para leite e outros 
produtos lácteos instituído pelo presente 
capítulo.
2. Caso se apure que não é devida 
qualquer imposição sobre os excedentes, 
os adiantamentos eventualmente cobrados 
pelos compradores ou pelo 
Estado-Membro devem ser reembolsados, 
o mais tardar, no final do período de doze 
meses seguinte.
3. Caso um comprador não tenha 
respeitado a obrigação de cobrar a 
contribuição dos produtores para a 
imposição sobre os excedentes nos termos 
do artigo 103.º octovicies, o 
Estado-Membro pode cobrar os 
montantes não pagos diretamente ao 
produtor, sem prejuízo das sanções que 
pode aplicar ao comprador em falta. 
4. Se o prazo de pagamento não for 
respeitado pelo produtor ou pelo 
comprador, devem ser pagos ao 
Estado-Membro juros de mora a fixar 
pela Comissão por meio de um ato de 
execução adotado nos termos do artigo 
103.º tertricies, alínea e).

Artigo 103.º-AE
Atos delegados

A fim de assegurar que o regime de 
quotas no setor do leite alcance o seu 
objetivo, nomeadamente a utilização 
eficiente das quotas individuais e o 
cálculo, cobrança e utilização corretos da 
imposição, a Comissão, por meio de atos 
delegados, adota regras sobre:
a) as conversões temporárias e definitivas 
das quotas;
b) a reafetação das quotas não utilizadas;
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c) o limiar para a aplicação da correção 
do teor de matéria gorda;
d) a obrigação por parte dos produtores de 
entregar a compradores aprovados;
e) os critérios para a aprovação dos 
compradores pelos Estados-Membros;
f) os critérios objetivos de redistribuição 
da imposição suplementar;
g) a adaptação da definição de «venda 
direta», tendo em conta a definição de 
«entrega» constante do artigo 103.º-K,
alínea f).

Artigo 103.º -AF
Atos de execução

A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, as regras necessárias para a 
aplicação do sistema de quotas, 
nomeadamente sobre:
a) as conversões definitivas e a repartição 
das quotas nacionais, após notificação 
pelos Estados-Membros, entre entregas e 
vendas diretas;
b) o estabelecimento de um coeficiente 
para os teores individuais em matéria 
gorda e a correção do teor de matéria 
gorda.
c) o estabelecimento pelos 
Estados-Membros das equivalências com 
o leite.
d) o procedimento, o prazo e o sistema 
aplicável ao pagamento da imposição, a 
redistribuição da imposição, e a redução 
ou adiantamentos a fim de assegurar o 
cumprimento dos prazos; 
e) a aplicação de juros nos casos de 
pagamento tardio e a cobrança correta da 
imposição;
f) a comunicação de informações aos 
produtores sobre as novas definições, 
comunicação das quotas individuais e 
notificações respeitantes à imposição 
sobre os excedentes.
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g) a comunicação de informações 
relativas a pedidos e acordos no contexto 
da imposição sobre os excedentes no setor 
do leite;
h)o estabelecimento de um modelo para a 
declaração das entregas e a declaração 
das vendas diretas;
i) as obrigações dos compradores e dos 
produtores de elaborar declarações, 
manter uma contabilidade e fornecer 
informações;
j) os controlos das entregas e das vendas 
diretas.

Or. es

Alteração 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-K
Secção IV
Definições

1. Para efeitos da presente secção, 
entende-se por:
a) «Leite»: o produto proveniente da 
ordenha de uma ou mais vacas;
b) «Outros produtos lácteos»: todos 
produtos lácteos, à exceção do leite, 
nomeadamente, leite desnatado ou leite 
magro, nata, manteiga, iogurte e queijo; 
quando pertinente, estes produtos são 
convertidos em «equivalente-leite» 
mediante a aplicação de coeficientes 
definidos pela Comissão por meio de atos 
de execução;
c) «Produtor»: um agricultor cuja 
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exploração se situe no território 
geográfico de um Estado-Membro e que 
produza e comercialize leite ou que se 
esteja a preparar para fazê-lo num futuro 
próximo;
d) «Exploração»: a exploração agrícola 
definida no artigo 4.º, alínea b), 
COM(2011) 625/3;
e) «Comprador»: empresas ou 
agrupamentos que comprem leite aos
produtores para:
– recolher, embalar, armazenar, 
refrigerar ou transformar o leite, 
incluindo no âmbito de contratos;
o ceder a uma ou mais empresas que 
tratem ou transformem leite ou outros 
produtos lácteos,
f) «Entrega»: qualquer entrega de leito,
excluindo outros produtos lácteos, 
efetuada por um produtor a um 
comprador, independentemente do facto 
de o transporte ser assegurado pelo 
produtor, pelo comprador, por uma 
empresa de tratamento ou transformação 
destes produtos ou por outra entidade;
g) «Venda direta»: qualquer venda ou 
cessão de leite, efetuada por um produtor 
diretamente ao consumidor, bem como 
qualquer venda ou cessão, por um 
produtor, de outros produtos lácteos;
h) «Comercialização»: entregas de leite 
ou venda direta de leite ou de outros 
produtos lácteos;
i) «Quota individual»: a quota do 
produtor em vigor em 1 de abril de 
qualquer período de doze meses;
j) «Quota nacional»: a quota referida no 
artigo 105.º-C, fixada para cada Estado-
Membro;
k) «Quota disponível»: a quota de que o 
produtor dispõe em 31 de março do 
período de doze meses para o qual é 
calculada a imposição sobre os 
excedentes, tendo em conta todas as 
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transferências, cessões, conversões e 
reatribuições temporárias definidas no 
presente regulamento, realizadas durante 
esse período de doze meses.
2. No que se refere à definição indicada 
no n.º 1, alínea e), é considerado 
comprador qualquer agrupamento de 
compradores da mesma zona geográfica 
que, em nome dos seus membros, efetue 
as operações de gestão administrativa e 
contabilística necessárias ao pagamento 
da imposição sobre os excedentes. Para o 
efeito, a Grécia é considerada uma zona 
geográfica e pode equiparar um 
organismo oficial a um agrupamento de 
compradores.
3. Por forma a garantir, nomeadamente, 
que não se exclua, das disposições 
relativas às quotas, nenhuma quantidade 
de leite ou de outros produtos lácteos 
comercializados, a Comissão pode, por 
meio de atos delegados, com base no 
artigo 105.º-X, alínea c), e na observância 
da definição de «entrega» indicada no n.º 
1, alínea f), adaptar a definição de «venda 
direta».

Or. pl

Alteração 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

SUBSECÇÃO 1 (nova)
REGIME DE CONTROLO DA 

PRODUÇÃO
Artigo 103.º-K

Definições
Para efeitos da presente secção, entende-
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se por:
a) «Leite»: o produto proveniente da 
ordenha de uma ou mais vacas;
b) «Outros produtos lácteos»: quaisquer 
produtos lácteos, à exceção do leite, 
nomeadamente leite em pó desnatado, 
nata, manteiga, iogurte e queijo; quando 
pertinente, estes produtos são convertidos 
em «equivalente-leite», mediante a 
aplicação de coeficientes a fixar pela 
Comissão;
c) «Produtor»: o agricultor cuja 
exploração se situe no território 
geográfico de um Estado-Membro e que 
produza e comercialize leite ou pretenda 
vir a fazê-lo no futuro imediato;
d) «Exploração»: a exploração definida 
no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
(XXX) sobre pagamentos diretos;
e) «Comprador»: uma empresa ou um 
agrupamento que compre leite aos 
produtores para:
— proceder à sua recolha, embalagem, 
armazenagem, refrigeração ou 
transformação, nomeadamente no âmbito 
de contratos,
— proceder a uma ou mais empresas que 
tratem ou transformem leite ou outros 
produtos lácteos.
Todavia, é considerado comprador um 
agrupamento de compradores da mesma 
zona geográfica que efetue, por conta dos 
seus membros, as operações de gestão 
administrativa e contabilística necessárias 
ao pagamento da imposição sobre os 
excedentes. Para efeitos do primeiro 
período do presente parágrafo, a Grécia é 
considerada uma única zona geográfica e 
pode equiparar um organismo público a 
um agrupamento de compradores;
f) «Entrega»: qualquer entrega de leite, 
excluindo outros produtos lácteos, 
efetuada por um produtor a um 
comprador, independentemente do facto 
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de o transporte ser assegurado pelo 
produtor, pelo comprador, por uma 
empresa de tratamento ou transformação 
destes produtos ou por terceiros;
g) «Venda direta»: qualquer venda ou 
cessão de leite, efetuada por um produtor 
diretamente ao consumidor, bem como 
qualquer venda ou cessão, por um 
produtor, de outros produtos lácteos. A 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.° e na observância da definição de 
«entrega» constante da alínea f) , adaptar 
a definição de «venda direta» por forma a 
garantir, nomeadamente, que nenhuma 
quantidade de leite ou de outros produtos 
lácteos comercializada fique excluída do 
regime de quotas;
h) «Comercialização»: a entrega de leite 
ou a venda direta de leite ou de outros 
produtos lácteos;
i) «Quota individual»: a quota do 
produtor à data de 1 de abril de um 
período de doze meses;
j) «Quota nacional»: a quota referida no 
artigo 105 B, fixada para cada Estado-
Membro;
k) «Quota disponível»: a quota de que o 
produtor dispõe em 31 de março do 
período de doze meses para o qual é 
calculada a imposição sobre os 
excedentes, tendo em conta todas as 
transferências, cessões, conversões e 
reatribuições temporárias previstas no 
presente regulamento, realizadas durante 
esse período de doze meses.

Or. pt

Alteração 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta de regulamento
Artigo 103-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-L
Subsecção II

Quotas nacionais
1. As quotas nacionais previstas para a 
produção de leite e de outros produtos 
lácteos comercializados durante sete 
períodos consecutivos de doze meses, com 
início em 1 de abril de 2014 (a seguir 
designados por «períodos de doze 
meses»), são fixadas no anexo VII-A.
2. As quotas referidas no n.º 1 são 
repartidas entre os produtores com base 
no artigo 105.º-D, sendo estabelecida uma 
distinção entre as entregas e as vendas
diretas. Os excedentes das quotas 
nacionais são determinados a nível 
nacional em cada Estado-Membro com 
base na presente secção e separadamente 
para as entregas e as vendas diretas.
3. As quotas nacionais definidas no anexo 
VII-A são fixadas sem prejuízo das 
eventuais revisões efetuadas à luz da 
situação geral do mercado e das 
condições específicas existentes em 
determinados Estados-Membros.
4. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota todas as disposições 
necessárias à aplicação uniforme do 
presente artigo nos Estados-Membros. 
Essas regras podem, em especial, dizer 
respeito a procedimentos e a critérios 
técnicos.

Or. pl

Alteração 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 103-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-L
Quotas nacionais no setor do leite

1. As quotas nacionais para a produção 
de leite e outros produtos lácteos 
comercializados durante sete períodos 
consecutivos de doze meses com início em 
1 de abril de 2015 (adiante designados por 
«períodos de doze meses») estão fixadas 
no Anexo VI B novo.
2. As quotas referidas no n.º 1 são 
repartidas pelos produtores nos termos do 
artigo 105 C, sendo estabelecida uma 
distinção entre as entregas e as vendas 
diretas. A superação da quota nacional é 
determinada ao nível nacional em cada 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente secção e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas.
3. As quotas nacionais estabelecidas no 
Anexo VI B novo são fixadas sem prejuízo 
de eventuais revisões efetuadas à luz da 
situação geral do mercado e das 
condições específicas existentes em 
determinados Estados-Membros.
4. No que se refere à Bulgária, à 
República Checa, à Estónia, a Chipre, à 
Letónia, à Lituânia, à Hungria, a Malta, à 
Polónia, à Roménia, à Eslovénia e à 
Eslováquia, as quotas nacionais incluem 
todas as quantidades de leite ou 
equivalente-leite entregues a um 
comprador ou vendidas diretamente, 
independentemente de serem produzidas 
ou comercializadas ao abrigo de uma 
medida transitória aplicável nesses países.
5. A Comissão define, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 162.°, n.° 2, as regras necessárias 
fim de garantir a aplicação uniforme 
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deste artigo nos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-L
Quotas nacionais

1. As quotas nacionais para a produção 
de leite e outros produtos lácteos 
comercializados durante sete períodos 
consecutivos de doze meses (a seguir 
designados por «períodos de doze meses») 
com início em 1 de abril de 2014 estão 
fixadas no anexo XX.
2. As quotas referidas no n.º 1 são 
repartidas pelos produtores nos termos do 
artigo 101.º-B, sendo estabelecida uma 
distinção entre as entregas e as vendas 
diretas. A superação da quota nacional é 
determinada ao nível nacional em cada 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente secção e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas.
3. As quotas nacionais estabelecidas no 
anexo XX são fixadas sem prejuízo de 
eventuais revisões efetuadas à luz da 
situação geral do mercado e das 
condições específicas existentes em 
determinados Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-M
Quotas individuais

1. A quota individual ou as quotas 
individuais dos produtores em 1 de abril 
de 2014 são iguais às quotas individuais 
dos mesmos em 31 de março de 2014, sem 
prejuízo das transferências, cessões e 
conversões das quotas que entram em 
vigor em 1 de abril de 2014.
2. Os produtores podem dispor de uma ou 
de duas quotas individuais, uma para a 
entrega e outra para a venda direta. A 
conversão de uma quota para a outra 
pode ser efetuada exclusivamente pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro, mediante pedido 
devidamente justificado por parte do 
produtor.
3. Caso um produtor disponha de duas 
quotas, o cálculo da sua contribuição 
para as imposições sobre os excedentes 
eventualmente devidas é efetuado 
separadamente para cada uma delas.
4. As quotas individuais são alteradas, se 
for caso disso, relativamente a cada 
período de doze meses, a fim de que, para 
cada Estado-Membro, a soma das quotas 
individuais para as entregas e para as 
vendas diretas não exceda a parte 
correspondente da quota nacional 
adaptada com base no artigo 105-F, tendo 
em conta eventuais reduções efetuadas 
para alimentar a reserva nacional prevista 
no artigo 105.º-H.

Or. pl
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Alteração 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-M
Quotas individuais no setor do leite

1. As quotas individuais dos produtores 
em 1 de abril de 2015 devem ser iguais às 
respetivas quantidades de referência 
individuais em 31 de março de 2015, sem 
prejuízo das transferências, cessões e 
conversões que produzem efeitos em 1 de 
abril de 2015.
2. Os produtores podem dispor de uma ou 
de duas quotas individuais, uma para 
entregas e outra para vendas diretas. A 
conversão de quantidades entre as quotas 
de um produtor apenas pode ser efetuada 
pela autoridade competente do Estado-
Membro, mediante pedido devidamente 
justificado do produtor.
3. Caso um produtor disponha de duas 
quotas, o cálculo da sua contribuição 
para a imposição sobre os excedentes 
eventualmente devida é efetuado 
separadamente para cada uma delas.
4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, aumentar a parte da quota 
nacional finlandesa reservada às entregas 
a que se refere o artigo 105 B, a fim de 
compensar os produtores «SLOM» 
finlandeses, até um máximo de 200 000 
toneladas. Esta reserva, a atribuir em 
conformidade com a legislação 
comunitária, deve ser utilizada 
exclusivamente em benefício dos 
produtores cujo direito a retomar a 
produção tenha sido afetado na sequência 
da adesão.
5. As quotas individuais são alteradas, se 
for caso disso, relativamente a cada 
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período de doze meses em causa, a fim de 
que, para cada Estado-Membro, a soma 
das quotas individuais para as entregas e 
para as vendas diretas não exceda a parte 
correspondente da quota nacional 
adaptada de acordo com o artigo 105.º-E, 
tendo em conta eventuais reduções 
efetuadas para alimentar a reserva 
nacional prevista no artigo 105 G.

Or. pt

Alteração 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-M
Quotas individuais

1. As quotas individuais dos produtores 
em 1 de abril de 2014 devem ser iguais às 
respetivas quotas individuais em 31 de 
março de 2014, sem prejuízo das 
transferências, cessões e conversões de 
quota que produzem efeitos em 1 de abril 
de 2014.
2. Os produtores podem dispor de uma ou 
de duas quotas individuais, uma para 
entregas e outra para vendas diretas. A 
conversão de quantidades entre as quotas 
de um produtor apenas pode ser efetuada 
pela autoridade competente do 
Estado-Membro, mediante pedido 
devidamente justificado do produtor.
3. Caso um produtor disponha de duas 
quotas, o cálculo da sua contribuição 
para a imposição sobre os excedentes
eventualmente devida é efetuado 
separadamente para cada uma delas.
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4. As quotas individuais são alteradas, se 
for caso disso, relativamente a cada 
período de doze meses em causa, a fim de 
que, para cada Estado-Membro, a soma 
das quotas individuais para as entregas e 
para as vendas diretas não exceda a parte 
correspondente da quota nacional 
adaptada de acordo com o artigo 101.º-D, 
tendo em conta eventuais reduções 
efetuadas para alimentar a reserva 
nacional previstas no artigo 101.º-F.

Or. es

Alteração 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-M
Atribuição de quotas da reserva nacional

Os Estados-Membros adotam as regras 
destinadas a permitir a atribuição aos 
produtores, com base em critérios 
objetivos a notificar à Comissão, da 
totalidade ou de parte das quotas 
provenientes da reserva nacional prevista 
no artigo 105.º-H.

Or. pl

Alteração 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-N (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-N
Atribuição de quotas provenientes da 

reserva nacional
Os Estados-Membros adotam as regras 
destinadas a permitir a atribuição aos 
produtores, com base em critérios 
objetivos a notificar à Comissão, da 
totalidade ou de parte das quotas 
provenientes da reserva nacional prevista 
no artigo 105 G.

Or. pt

Alteração 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-N (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-N
Atribuição de quotas provenientes da 

reserva nacional
Os Estados-Membros adotam as regras 
destinadas a permitir a atribuição aos 
produtores, com base em critérios 
objetivos a notificar à Comissão, da 
totalidade ou de parte das quotas 
provenientes da reserva nacional prevista 
no artigo 101.º-F. 

Or. es

Alteração 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta de regulamento
Artigo 103-O (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-O
Gestão das quotas

1. Para cada Estado-Membro e para cada 
período, antes do termo desse período, a 
Comissão, por meio de atos de execução, 
com base no artigo 115-Y, alínea a), 
adapta a distinção das quotas nacionais 
para «entregas» e «venda direta», à luz 
das conversões solicitadas pelos 
produtores, às quotas individuais previstas 
para entregas e às quotas individuais 
previstas para venda.
2. Todos os anos, os Estados-Membros
devem comunicar à Comissão, segundo os 
prazos definidos pela Comissão, por meio 
de atos de execução, e em conformidade 
com as disposições estabelecidas pela 
Comissão, por meio de atos delegados, 
com base no artigo 157.º, n.º 3, as 
informações necessárias para:
a) efetuar a adaptação referida no n.º 1 do 
presente artigo;
b) calcular a imposição sobre os 
excedentes que deve ser paga.
3. As disposições relativas à aplicação do 
presente artigo são adotadas, por meio de 
atos delegados, com base no artigo 105.º-
Y, alínea g).

Or. pl

Alteração 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-O (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-O
Gestão das quotas

1. Relativamente a cada Estado-Membro e 
para cada período, antes do termo deste 
último, a Comissão adapta, por meio de 
atos de execução previstos no artigo 162.°, 
n.° 2, , a repartição entre «entregas» e 
«vendas diretas» das quotas nacionais, 
tendo em conta as conversões solicitadas 
pelos produtores entre as quotas 
individuais para as entregas e para as 
vendas diretas.
2. Os Estados-Membros transmitem 
anualmente à Comissão, até às datas que 
determine a Comissão e de acordo com as 
regras que esta estabeleça por meio de um 
ato de execução em conformidade com o 
artigo 162.°, n.° 2, os dados necessários 
para:
a) A adaptação referida no n.º 1 do 
presente artigo;
b) O cálculo da imposição sobre 
excedentes a pagar pelo Estado-Membro.

Or. pt

Alteração 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-O (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-O
Gestão das quotas

1. A Comissão adapta, relativamente a 
cada Estado-Membro e a cada período, 
antes do termo deste último, a repartição 
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entre «entregas» e «vendas diretas» das 
quotas nacionais, tendo em conta as 
conversões solicitadas pelos produtores 
entre as quotas individuais para as 
entregas e para as vendas diretas.
2. Anualmente, os Estados-Membros
transmitem à Comissão, nos prazos 
estabelecidos por esta, as informações 
necessárias para efetuar:
a) a adaptação referida no presente 
artigo, n.º 1;
b) o cálculo da imposição sobre os 
excedentes a pagar pelos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-P (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-P
Teor de matéria gorda

1. A cada produtor é atribuído o teor de 
matéria gorda de referência que se aplica 
à quota individual de entregas atribuída a 
este produtor.
2. No caso de quotas atribuídas aos 
produtores em 31 de março de 2014, com 
base no artigo 105.º-C, n.º 1, o teor de 
matéria gorda de referência referido no 
n.º 1 é igual ao teor de matéria gorda de 
referência aplicável a essa quota nessa 
data.
3. O teor de matéria gorda de referência é 
alterado durante a conversão referida no 
artigo 105.º-C, n.º 2 e no caso de compra, 
transferência ou transferência temporária 
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das quotas nos termos das disposições 
estabelecidas pela Comissão, por meio de 
atos delegados, com base no artigo 105.º-
Y, alínea b).
4. Para novos produtores cuja quota 
individual para entregas provem na sua 
totalidade das reservas nacionais, o teor 
de matéria gorda é definido nos termos 
das disposições estabelecidas pela 
Comissão, por meio de atos delegados, 
com base no artigo 105.º-Y, alínea b).
5. Em certos casos, o teor de matéria 
gorda de referência individual referido no 
n.º 1 é adaptado imediatamente após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se for necessário, no início de cada 
período de doze meses, para que a média 
ponderada dos teores de matéria gorda 
individuais representativos em cada 
Estado-Membro não ultrapasse, em mais 
de 0,1 gramas por quilograma, o teor de 
matéria gorda de referência fixado no 
anexo VII-B.

Or. pl

Alteração 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-P (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-P
Teor de matéria gorda

1. A cada produtor é atribuído um teor de 
matéria gorda de referência, a aplicar à 
quota individual para entregas que lhe for 
atribuída.
2. Para as quotas atribuídas aos 
produtores em 31 de março de 2015, em 
conformidade com n. o 1 do artigo 105 C, 
o teor de matéria gorda de referência 
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mencionado no n.º 1 é igual ao teor de 
referência aplicável a essa quota nessa 
data.
3. O teor de matéria gorda de referência é 
alterado aquando da conversão referida 
no n.º 2 do artigo 105 C e em caso de 
aquisição, de transferência ou de 
transferência temporária de quotas de 
acordo com regras a estabelecer pela 
Comissão, por meio de um ato de 
execução adotado em conformidade com 
o artigo 162.°, n.º 2.
4. Para os novos produtores que 
disponham de uma quota individual para 
entregas inteiramente proveniente da 
reserva nacional, o teor de matéria gorda 
é fixado de acordo com regras a 
estabelecer pela Comissão, por meio de 
um ato de execução em conformidade 
com o artigo 162.°, n.° 2.
5. Os teores de matéria gorda de 
referência individuais mencionados no n.º 
1 são adaptados, se for caso disso, 
aquando da entrada em vigor do presente 
regulamento e, seguidamente, no início de 
cada período de doze meses, sempre que 
necessário, a fim de que, para cada 
Estado-Membro, a média ponderada 
desses teores não exceda em mais de 0,1 
gramas por quilograma o teor de matéria 
gorda de referência fixado no Anexo VI A 
novo.

Or. pt

Alteração 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-P (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-P
Teor de matéria gorda

1. A cada produtor é atribuído um teor de 
matéria gorda de referência, a aplicar à 
quota individual para entregas que lhe for 
atribuída.
2. Para as quotas atribuídas aos 
produtores em 31 de março de 2014, em 
conformidade com o artigo 101.º-B, n.º 1, 
o teor de matéria gorda de referência 
mencionado no n.º 1 é igual ao teor de 
referência aplicável a essa quota nessa 
data.
3. O teor de matéria gorda de referência é 
alterado aquando da conversão referida 
no artigo 101.º-B, n.º 2, e em caso de 
aquisição, de transferência ou de cessão 
temporária de quotas de acordo com 
regras a estabelecer pela Comissão.
4. O teor de matéria gorda aplicável aos 
novos produtores a quem tenha sido 
atribuída uma quota individual para 
entregas proveniente, na sua totalidade, 
da reserva nacional, é fixado de acordo 
com regras a estabelecer pela Comissão.
5. Os teores de matéria gorda de 
referência individuais mencionados no n.º 
1 são adaptados, se for caso disso, 
aquando da entrada em vigor do presente 
regulamento e, seguidamente, no início de 
cada período de doze meses, sempre que 
necessário, a fim de que, para cada 
Estado-Membro, a média ponderada 
desses teores não exceda em mais de 0,1 
gramas por quilograma o teor de matéria 
gorda de referência fixado no anexo [X].

Or. es
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Alteração 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-Q (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-Q
Reserva nacional

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional dentro das quotas 
nacionais fixadas no anexo VII-B, tendo 
em particular consideração a forma de 
atribuição definida no artigo 105.º-E. A 
reserva nacional é complementada, 
consoante o caso, por quantidades 
retomadas previstas no artigo 105.º-I; 
retenção de uma parte das quantidades 
sujeita à transferência e definida no 
artigo 105.º-M; ou redução linear de 
todas as quotas individuais. Mantém-se a 
afetação inicial prevista das quotas 
referidas, isto é, «entregas» ou «vendas 
diretas».
2. Todas as quotas adicionais atribuídas a 
um Estado-Membro são automaticamente 
incluídas na reserva nacional e repartidas 
entre «entregas» e «vendas diretas», em 
função das necessidades previsíveis.
3. Às quotas integradas na reserva 
nacional não se aplica o teor de matéria 
gorda de referência.

Or. pl

Alteração 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-Q (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-Q
Reserva nacional

1. Cada Estado-Membro institui uma 
reserva nacional, dentro das quotas 
nacionais fixadas no Anexo VI B novo, 
com vista, nomeadamente, a proceder às 
atribuições previstas no artigo 105 D. A 
reserva nacional é alimentada, consoante 
o caso, por quantidades retiradas nos 
termos do artigo 105 H, pela retenção 
sobre as transferências referida no artigo
105 L ou por redução linear de todas as 
quotas individuais. As quotas em causa 
mantêm a sua afetação inicial, isto é, 
«entregas» ou «vendas diretas».
2. As quotas suplementares atribuídas a 
um Estado-Membro revertem 
automaticamente para a reserva nacional 
e são repartidas entre «entregas» e 
«vendas diretas», em função das 
necessidades previsíveis.
3. Não é aplicado qualquer teor de 
matéria gorda de referência às quotas 
integradas na reserva nacional.

Or. pt

Alteração 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-Q (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-Q
Reserva nacional

1. Cada Estado-Membro institui uma 
reserva nacional, dentro das quotas 
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nacionais fixadas no anexo …, com vista, 
nomeadamente, a proceder às atribuições 
previstas no artigo 101.º-C.
A reserva nacional é alimentada, 
consoante o caso, por quantidades 
retiradas nos termos do artigo 101.º-G, 
pela retenção sobre as transferências 
referida no artigo 101.º-K ou por redução 
linear de todas as quotas individuais. As 
quotas em causa mantêm a sua afetação 
inicial, isto é, «entregas» ou «vendas 
diretas».
2. As quotas suplementares atribuídas a 
um Estado-Membro revertem 
automaticamente para a reserva nacional 
e são repartidas entre «entregas» e 
«vendas diretas», em função das 
necessidades previsíveis.
3. Não é aplicado qualquer teor de 
matéria gorda de referência às quotas 
integradas na reserva nacional.

Or. es

Alteração 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-R (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-R
Casos de inatividade

1. No caso de uma pessoa singular ou 
coletiva que detenha quotas individuais 
deixar de reunir, durante um período de 
doze meses, as condições referidas no 
artigo 105.º-B, n.º 1, alínea c), as 
respetivas quantidades revertem para a 
reserva nacional, o mais tardar, em 1 de 
abril do ano civil seguinte, exceto 
situações em que, antes dessa data, a 
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pessoa em causa se torne novamente 
produtor, na aceção do artigo 105.º-B, n.º 
1, alínea c).
Se a pessoa em causa se tornar 
novamente produtor antes do final do 
segundo período de doze meses seguinte à 
retirada da quota, a totalidade ou parte da 
quota individual retirada à pessoa ou à 
entidade em causa é restituída o mais 
tardar em 1 de abril a seguir à data de 
apresentação do pedido.
2. Caso os produtores não comercializem 
uma quantidade igual a, no mínimo, 85 % 
da sua quota individual durante, pelo 
menos, um período de doze meses, os 
Estados-Membros podem decidir se e em 
que condições a totalidade ou parte da 
quota não utilizada será afetada à reserva 
nacional.
Os Estados-Membros podem definir as 
condições em que a quota será reatribuída 
ao dado produtor se este último retomar a 
comercialização.
3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam em casos de 
força maior nem em situações 
devidamente justificadas que afetem 
temporariamente a capacidade de 
produção dos produtores em causa e 
reconhecidas como tal pela autoridade 
competente.

Or. pl

Alteração 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-R (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-R
Casos de inatividade
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1. Se uma pessoa singular ou coletiva que 
detenha quotas individuais deixar de 
reunir as condições enunciadas na alínea 
c) do artigo 105 A durante um período de 
doze meses, as quantidades 
correspondentes revertem para a reserva 
nacional, o mais tardar, no dia 1 de abril 
do ano civil seguinte, a menos que, antes 
dessa data, a pessoa em causa se torne 
novamente produtor, na aceção da alínea 
c) do artigo 105 A. Se a pessoa em causa 
se tornar novamente produtor o mais 
tardar até ao final do segundo período de 
doze meses seguinte à retirada das 
quantidades, a quota individual que lhe 
tenha sido retirada é-lhe restituída, em 
parte ou na totalidade, o mais tardar no 
dia 1 de abril seguinte à data do seu 
pedido.
2. Caso um produtor não comercialize 
uma quantidade igual a 85 %, no mínimo, 
da sua quota individual, durante, pelo 
menos, um período de doze meses, o 
Estado-Membro em causa pode decidir se 
e em que condições a totalidade ou parte 
da quota não utilizada é afetada à reserva 
nacional. O Estado-Membro pode 
determinar em que condições será 
reatribuída uma quota ao produtor em 
questão, caso este retome a 
comercialização.
3. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis em 
casos de força maior nem em situações 
devidamente justificadas que afetem 
temporariamente a capacidade de 
produção dos produtores em causa e 
reconhecidas como tal pela autoridade 
competente.

Or. pt

Alteração 1538
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 103-R (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-R
Casos de inatividade

1. Se uma pessoa singular ou coletiva que 
detenha quotas individuais deixar de 
produzir e comercializar leite, durante um 
período de doze meses, as quantidades 
correspondentes revertem para a reserva 
nacional, o mais tardar, no dia 1 de abril 
do ano civil seguinte, a menos que, antes 
dessa data, a pessoa em causa se torne 
novamente produtor.
Se a pessoa em causa se tornar 
novamente produtor o mais tardar até ao 
final do segundo período de doze meses 
seguinte à retirada, a quota individual que 
lhe tenha sido retirada é-lhe restituída, em 
parte ou na totalidade, o mais tardar no 
dia 1 de abril seguinte à data do seu 
pedido.
2. Caso um produtor não comercialize 
uma quantidade igual a 85 %, no mínimo, 
da sua quota individual durante, pelo 
menos, um período de doze meses, o 
Estado-Membro em causa pode decidir se 
e em que condições a totalidade ou parte 
da quota não utilizada é afetada à reserva 
nacional. O Estado-Membro pode 
determinar em que condições será 
reatribuída uma quota ao produtor em 
questão, caso este retome a 
comercialização.
3. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis em 
casos de força maior nem em situações 
devidamente justificadas que afetem 
temporariamente a capacidade de 
produção dos produtores em causa e 
reconhecidas como tal pela autoridade 
competente.

Or. es



PE494.484v01-00 166/178 AM\909518PT.doc

PT

Alteração 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 103-S (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-S
Transferência temporária

1. Até ao final de cada período de doze 
meses, os Estados-Membros autorizam, 
para o período em causa, todas as 
transferências temporárias de partes de 
quotas individuais que os produtores que 
as detenham não pretendem utilizar.
Os Estados-Membros podem 
regulamentar as operações de 
transferência em função das categorias de 
produtores ou das estruturas de produção 
leiteira, limitá-las ao nível do comprador 
ou dentro das regiões, autorizar 
transferências totais nos casos definidos 
no artigo 105.º-I, n.º 3, e determinar em 
que medida a entidade que transfere pode 
renovar as operações de transferência.
2. Cada Estado-Membro pode decidir não 
aplicar as disposições do n.º 1 com base 
em pelo menos um dos seguintes critérios:
a) necessidade de facilitar mudanças e 
ajustamentos estruturais;
b) necessidades administrativas 
imperiosas.

Or. pl

Alteração 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 103-S (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-S
Cessões temporárias

1. Antes do termo de cada período de doze 
meses, os Estados-Membros autorizam, 
para o período em causa, a cessão 
temporária de partes de quotas individuais 
que os produtores titulares não tencionem 
utilizar. Os Estados-Membros podem 
regulamentar as operações de cessão em 
função das categorias de produtores ou 
das estruturas de produção leiteira, 
limitá-las ao nível do comprador ou 
dentro das regiões, autorizar a cessão 
total nos casos referidos no n.º 3 do artigo 
105 H e determinar em que medida o 
cedente pode repetir as operações de 
cessão.
2. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o n.º 1, com base num dos 
critérios seguintes ou em ambos:
a) Necessidade de facilitar as mudanças e 
as adaptações estruturais;
b) Necessidades administrativas 
imperiosas.

Or. pt

Alteração 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-S (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-S
Cessões temporárias
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1. Antes do termo de cada período de doze 
meses, os Estados-Membros autorizam, 
para o período em causa, a cessão 
temporária de partes de quotas individuais 
que os produtores titulares não tencionem 
utilizar. Os Estados-Membros podem 
regulamentar as operações de cessão em 
função das categorias de produtores ou 
das estruturas de produção leiteira, 
limitá-las ao nível do comprador ou 
dentro das regiões, autorizar a cessão 
total nos casos referidos no artigo 101.º-
G, n.º 3, e determinar em que medida o 
cedente pode repetir as operações de 
cessão.
2. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o n.º 1 com base num dos 
critérios seguintes ou em ambos:
a) necessidade de facilitar mudanças e 
adaptações estruturais;
b) necessidades administrativas 
imperiosas.

Or. es

Alteração 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 103-T (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-T
Transferências de quotas com terras

1. As quotas individuais são transferidas 
com as explorações para os produtores 
que a retomem, em caso de venda, 
arrendamento, transmissão por herança 
ou herança antecipada, ou de qualquer 
outra transferência que tenha efeitos 
jurídicos comparáveis para os produtores, 
segundo regras específicas determinadas
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pelos Estados-Membros tendo em conta as 
superfícies utilizadas para a produção 
leiteira ou outros critérios objetivos e 
eventuais acordos entre as partes. A parte 
da quota que não foi abrangida pela 
transferência com a exploração é 
acrescentada à reserva nacional.
2. Sempre que, nos termos do n.º 1, 
tenham sido ou sejam transferidas quotas 
através de arrendamentos rurais ou por 
outros meios que tenham efeitos jurídicos 
comparáveis, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
objetivos e para que as quotas sejam 
exclusivamente atribuídas aos produtores, 
que a quota não seja transferida 
juntamente com a exploração.
3. Em caso de transferência de terras para 
autoridades públicas ou por motivos de 
utilidade pública ou quando a 
transferência for efetuada para fins não 
agrícolas, os Estados-Membros preveem a 
aplicação das disposições necessárias à 
salvaguarda dos interesses legítimos das 
partes e, nomeadamente, que o produtor 
que sai tenha condições para prosseguir a 
produção leiteira, caso pretenda fazê-lo.
4. Na ausência de acordo entre as partes, 
no caso de arrendamentos que caduquem 
sem recondução possível em condições 
análogas ou em situações com efeitos 
jurídicos comparáveis, as quotas 
individuais em causa são transferidas, 
total ou parcialmente, para os produtores 
que os retomem, segundo disposições 
adotadas pelos Estados-Membros, tendo 
em conta os interesses legítimos das 
partes.

Or. pl

Alteração 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 103-T (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-T
Transferências de quotas juntamente com 

as terras
1. As quotas individuais são transferidas 
com a exploração para os produtores que 
a retomem, em caso de venda, 
arrendamento, transmissão por herança 
ou herança antecipada, ou de qualquer 
outra transferência que tenha efeitos 
jurídicos comparáveis para os produtores, 
segundo regras a determinar pelos 
Estados-Membros tendo em conta as 
superfícies utilizadas para a produção 
leiteira ou outros critérios objetivos e 
eventuais acordos entre as partes. A parte 
da quota que não seja transferida, quando 
aplicável, com a exploração é 
acrescentada à reserva nacional.
2. Sempre que, nos termos do n.º 1, 
tenham sido ou sejam transferidas quotas 
através de arrendamentos rurais ou por 
outros meios que tenham efeitos jurídicos 
comparáveis, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
objetivos e para que as quotas sejam 
exclusivamente atribuídas aos produtores, 
que a quota não seja transferida com a 
exploração.
3. Em caso de transferência de terras para 
autoridades públicas e/ou por motivos de 
utilidade pública ou quando a 
transferência for efetuada para fins não 
agrícolas, os Estados-Membros devem 
prever a aplicação das disposições 
necessárias à salvaguarda dos legítimos 
interesses das partes e, nomeadamente, 
que o produtor cujas terras são 
transferidas tenha condições para 
prosseguir a produção leiteira, caso 
pretenda fazê-lo.
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4. Na ausência de acordo entre as partes, 
no caso de arrendamentos rurais que 
caduquem sem recondução possível em 
condições análogas ou em situações com 
efeitos jurídicos comparáveis, as quotas 
individuais disponíveis são transferidas, 
total ou parcialmente, para os produtores 
que os retomem, segundo disposições 
adotadas pelos Estados-Membros, tendo 
em conta os interesses legítimos das 
partes.

Or. pt

Alteração 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-T (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-T
Transferências de quotas juntamente com 

as terras
1. As quotas individuais são transferidas 
com a exploração para os produtores que 
a retomem, em caso de venda, 
arrendamento, transmissão por herança 
ou herança antecipada ou de qualquer 
outro meio que tenha efeitos jurídicos 
comparáveis para os produtores, segundo 
regras a determinar pelos 
Estados-Membros, tendo em conta as 
superfícies utilizadas para a produção 
leiteira ou outros critérios objetivos e 
eventuais acordos entre as partes. A parte 
da quota que não seja transferida, quando 
aplicável, com a exploração é 
acrescentada à reserva nacional.
2. Sempre que, nos termos do n.º 1, 
tenham sido ou sejam transferidas quotas 
através de arrendamentos rurais ou por 
outros meios que tenham efeitos jurídicos 
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comparáveis, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
objetivos e para que as quotas sejam 
atribuídas exclusivamente aos produtores, 
que a quota não seja transferida com a 
exploração.
3. Em caso de transferência de terras para 
autoridades públicas ou por motivos de 
utilidade pública ou quando a 
transferência for efetuada para fins não 
agrícolas, os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam tomadas as medidas 
necessárias à salvaguarda dos legítimos 
interesses das partes, nomeadamente, que 
o produtor cujas terras são transferidas 
tenha condições para prosseguir a 
produção leiteira, caso pretenda fazê-lo.
4. Na ausência de acordo entre as partes, 
no caso de arrendamentos rurais que 
caduquem sem recondução possível em 
condições análogas ou em situações com 
efeitos jurídicos comparáveis, as quotas 
individuais disponíveis são transferidas, 
total ou parcialmente, para os produtores 
que os retomem, segundo disposições 
adotadas pelos Estados-Membros, tendo 
em conta os interesses legítimos das 
partes.

Or. es

Alteração 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 103-U (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-U
Medidas relativas a transferências 
especiais
1. A fim de levar a bom termo a 
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reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras previamente definidas e tendo em 
conta os interesses legítimos das partes:
a) conceder aos produtores que se 
comprometam a abandonar parcial ou 
totalmente, a título definitivo, a produção 
leiteira uma compensação, paga em uma 
ou mais anuidades, e afetar à reserva 
nacional as quotas individuais assim 
liberadas;
b) determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que a 
autoridade competente ou o organismo 
por esta designado pode, no início de um 
período de doze meses, reatribuir ao 
produtor, contra pagamento, quotas 
individuais definitivamente liberadas no 
termo do período de doze meses anterior 
por outros produtores, contra o 
pagamento, em uma ou várias anuidades, 
de uma compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) centralizar e supervisionar as 
transferências de quotas sem terras;
d) em caso de transferência de terras com 
vista a melhorar o ambiente, prever que a 
quota individual em causa seja atribuída 
a um produtor que abandone as terras, 
mas que pretenda continuar a produção 
leiteira;
e) determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
de leite no interior das quais são 
autorizadas, com vista a melhorar a 
estrutura da produção leiteira, as 
transferências definitivas de quotas sem a 
correspondente transferência de terras;
f) autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras ou ao contrário, 
com o objetivo de melhorar a estrutura da 
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produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. As disposições do n.º 1 podem ser 
aplicadas a nível nacional, ao nível 
territorial adequado ou em zonas de 
recolha de leite definidas.

Or. pl

Alteração 1546
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 103-U (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-U
Medidas relativas a transferências 

especiais
1. A fim de levar a bom termo a 
reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras previamente definidas e tendo em 
conta os interesses legítimos das partes:
a) conceder aos produtores que se 
comprometam a abandonar parcial ou 
totalmente, a título definitivo, a produção 
leiteira uma compensação, paga em uma 
ou mais anuidades, e afetar à reserva 
nacional as quotas individuais assim 
liberadas;
b) determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que a 
autoridade competente ou o organismo 
por esta designado pode, no início de um 
período de doze meses, reatribuir ao 
produtor, contra pagamento, quotas 
individuais definitivamente liberadas no 
termo do período de doze meses anterior 
por outros produtores, contra o 
pagamento, em uma ou várias anuidades, 
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de uma compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) centralizar e supervisionar as 
transferências de quotas sem terras;
d) em caso de transferência de terras com 
vista a melhorar o ambiente, prever que a 
quota individual em causa seja atribuída
a um produtor que abandone as terras, 
mas que pretenda continuar a produção 
leiteira;
e) determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
de leite no interior das quais são 
autorizadas, com vista a melhorar a 
estrutura da produção leiteira, as 
transferências definitivas de quotas sem a 
correspondente transferência de terras;
f) autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras ou ao contrário, 
com o objetivo de melhorar a estrutura da 
produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. As disposições do n.º 1 podem ser 
aplicadas a nível nacional, ao nível 
territorial adequado ou em zonas de 
recolha de leite definidas.

Or. pl

Alteração 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 103-U (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-U
Medidas especiais de transferência
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1. A fim de levar a bom termo a 
reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras que definirão tendo em conta os 
interesses legítimos das partes:
a) Conceder uma compensação, paga em 
uma ou mais anuidades, aos produtores 
que se comprometam a abandonar parcial 
ou totalmente, a título definitivo, a 
produção leiteira, e afetar à reserva 
nacional as quotas assim liberadas;
b) Determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que os 
produtores podem obter, no início de um 
período de doze meses, contra pagamento, 
a reatribuição, pela autoridade 
competente ou pelo organismo por esta 
designado, de quotas individuais 
definitivamente liberadas no termo do 
período de doze meses anterior por outros 
produtores, contra o pagamento, em uma 
ou várias anuidades, de uma 
compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) Centralizar e supervisionar 
transferências de quotas sem terras;
d) Prever, em caso de transferência de 
terras com vista a melhorar o ambiente, 
que a quota individual em questão seja 
atribuída ao produtor cujas terras sejam 
transferidas, mas que pretenda continuar 
a produção leiteira;
e) Determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
no interior das quais são autorizadas, com 
vista a melhorar a estrutura da produção 
leiteira, as transferências definitivas de 
quotas sem a correspondente 
transferência de terras;
f) Autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras, ou vice-versa, com 
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o objetivo de melhorar a estrutura da 
produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. O n.º 1 pode ser aplicado a nível 
nacional, ao nível territorial adequado ou 
em zonas de recolha especificadas.

Or. pt

Alteração 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-U (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-U
Medidas especiais de transferência

1. A fim de levar a bom termo a 
reestruturação da produção leiteira ou de 
melhorar o ambiente, os 
Estados-Membros podem, de acordo com 
regras que definirão tendo em conta os 
interesses legítimos das partes:
a) conceder uma compensação, paga em 
uma ou mais anuidades, aos produtores 
que se comprometam a abandonar parcial 
ou totalmente, a título definitivo, a 
produção leiteira, e afetar à reserva 
nacional as quotas assim liberadas;
b) determinar, com base em critérios 
objetivos, as condições em que os 
produtores podem obter, no início de um 
período de doze meses, contra pagamento, 
a reatribuição, pela autoridade 
competente ou pelo organismo por ela 
designado, de quotas individuais 
definitivamente liberadas no termo do 
período de doze meses anterior por outros 
produtores, contra o pagamento, em uma 
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ou várias anuidades, de uma 
compensação igual ao pagamento 
supramencionado;
c) centralizar e supervisionar 
transferências de quotas sem terras;
d) Prever, em caso de transferência de 
terras com vista a melhorar o ambiente, 
que a quota individual em questão seja 
atribuída ao produtor cujas terras sejam 
transferidas, mas que pretenda continuar 
a produção leiteira;
e) determinar, com base em critérios 
objetivos, as regiões ou zonas de recolha 
no interior das quais são autorizadas, com
vista a melhorar a estrutura da produção 
leiteira, as transferências definitivas de 
quotas sem a correspondente 
transferência de terras;
f) autorizar, mediante pedido do produtor 
à autoridade competente ou ao organismo 
por esta designado, a transferência 
definitiva de quotas sem a correspondente 
transferência de terras, ou vice-versa, com 
o objetivo de melhorar a estrutura da 
produção leiteira ao nível da exploração 
ou de permitir a extensificação da 
produção.
2. O n.º 1 pode ser aplicado ao nível 
nacional, ao nível territorial adequado ou 
em zonas de recolha especificadas.

Or. es


