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Alteração 738
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Parte 1 – título 1 – capítulo 1 – secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Ajuda à armazenagem privada Ajuda facultativa à armazenagem privada

Or. es

Alteração 739
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 1 – capítulo 1 – secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Ajuda à armazenagem privada Ajuda à armazenagem pública e privada

Or. pt

Alteração 740
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos a 
seguir indicados, sob reserva das
condições definidas na presente secção e 
de exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos 
artigos 17.º a 19.º:

É concedida uma ajuda à armazenagem 
privada dos produtos a seguir indicados, de 
acordo com as condições definidas na 
presente secção e as eventuais exigências e 
condições suplementares a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos 
artigos 17.º a 19.º:

Or. fr
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Alteração 741
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos a 
seguir indicados, sob reserva das condições 
definidas na presente secção e de 
exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos 
artigos 17.º a 19.º:

É concedida uma ajuda à armazenagem 
privada dos produtos a seguir indicados, 
sob reserva das condições definidas na 
presente secção e de exigências e 
condições a adotar pela Comissão, por 
meio de atos delegados e/ou de atos de 
execução, nos termos dos artigos 17.º a 
19.º:

Or. en

Justificação

É vital que a ajuda à armazenagem privada da manteiga seja de caráter obrigatório para 
minimizar os efeitos da sazonalidade da produção de leite nos mercados. Qualquer caráter 
opcional criará incerteza acerca da política de armazenagem privada da manteiga. O atual 
regime obrigatório de armazenagem privada da manteiga impede grandes flutuações no 
preço de venda da manteiga.

Alteração 742
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos a 
seguir indicados, sob reserva das
condições definidas na presente secção e 
de exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2, com base nas 
condições definidas na presente secção e 
sob reserva das eventuais exigências e 
condições suplementares a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:
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Or. it

Alteração 743
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos a 
seguir indicados, sob reserva das
condições definidas na presente secção e 
de exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2, com base nas 
condições definidas na presente secção e 
sob reserva das eventuais exigências e 
condições suplementares a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Or. it

Alteração 744
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos a 
seguir indicados, sob reserva das condições 
definidas na presente secção e de 
exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2, e dos 
produtos a seguir indicados, sob reserva 
das condições definidas na presente secção 
e de exigências e condições a adotar pela
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Or. it
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Alteração 745
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos a 
seguir indicados, sob reserva das condições 
definidas na presente secção e de 
exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Pode ser concedida uma ajuda à 
armazenagem pública e/ou privada dos 
produtos a seguir indicados, sob reserva 
das condições definidas na presente secção 
e de exigências e condições a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e/ou 
de atos de execução, nos termos dos artigos 
17.º a 19.º:

Or. pt

Alteração 746
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. es

Justificação

A inclusão da fibra de cânhamo na armazenagem privada resultou do término da ajuda à 
indústria. Pelas mesmas razões, considera-se necessária a inclusão das forragens secas.

Alteração 747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. es

Justificação

É conveniente incluir as forragens como um produto elegível para ajuda à armazenagem 
privada, dado que este setor se depara com o fim da ajuda à indústria, um argumento que foi 
utilizado para incluir o setor da fibra de cânhamo na armazenagem privada.

Alteração 748
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. es

Justificação

É conveniente incluir as forragens como um produto passível de receber ajuda à 
armazenagem privada, dado que este setor se depara com o fim da ajuda à indústria, um 
argumento que foi utilizado para incluir o setor da fibra de cânhamo na armazenagem 
privada.

Alteração 749
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. de



PE494.488v01-00 8/178 AM\909522PT.doc

PT

Alteração 750
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. en

Alteração 751
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. fr

Alteração 752
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Forragens secas;

Or. en

Alteração 753
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Lúpulo;

Or. en

Alteração 754
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Lúpulo;

Or. en

Justificação

O lúpulo é uma colheita plurianual, o que significa que a adaptação da oferta à procura não 
é possível a curto prazo. Para evitar efeitos demasiado adversos dos desequilíbrios do 
mercado induzidos pela procura, faz sentido atribuir ajuda à armazenagem privada do 
lúpulo.

Alteração 755
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Lúpulo;

Or. en

Alteração 756
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Azeite; b) Azeite e óleos alimentares;

Or. en

Alteração 757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Azeite; b) Azeite e azeitonas de mesa;

Or. es

Alteração 758
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Azeite; b) Azeite e azeitonas de mesa;

Or. fr

Alteração 759
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b)



AM\909522PT.doc 11/178 PE494.488v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) Azeite; b) Azeite e azeitona de mesa;

Or. pt

Alteração 760
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; Suprimido

Or. en

Justificação

A ajuda à armazenagem privada não deve ser alargada a novos setores para além daqueles 
que estão atualmente previstos. Isto contraria a crescente orientação de mercado da PAC.

Alteração 761
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; Suprimido

Or. en

Alteração 762
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; Suprimido

Or. en

Alteração 763
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; Suprimido

Or. en

Justificação

A ajuda à armazenagem privada não deve ser alargada a setores para além daqueles que 
estão atualmente previstos. Isto contraria a crescente orientação de mercado da PAC.

Alteração 764
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; c) Sementes de linho e fibras de cânhamo;
sementes de cânhamo, coprodutos e fibras 
de cânhamo;

Or. fr

Alteração 765
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; c) Fibras de linho e de cânhamo;

Or. en

Alteração 766
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; c) Fibras de linho e de cânhamo;

Or. fr

Alteração 767
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fibras de cânhamo; c) Fibras de linho e de cânhamo;

Or. en

Justificação

As fibras de cânhamo «concorrem» diretamente com as fibras de linho. Trata-se de uma 
distorção inaceitável da concorrência se estas últimas beneficiarem da ajuda à armazenagem 
privada e as outras não.

Alteração 768
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Frutas e produtos hortícolas 
transformados;

Or. es

Alteração 769
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Tabaco;

Or. en

Alteração 770
Vincenzo Iovine, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Tabaco;

Or. it

Alteração 771
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) Tabaco;

Or. en

Alteração 772
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Tabaco;

Or. fr

Alteração 773
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Tabaco;

Or. it

Justificação

As reformas da PAC devem garantir a estabilização do mercado e dos rendimentos dos 
agricultores. Isso é muito importante para o setor do tabaco, que é sujeito a grandes 
flutuações de preços a cada ciclo de 4-5 anos, num mercado mundial completamente aberto e 
no qual também os fortes investimentos feitos pelos produtores devem ser preservados.

Alteração 774
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Requeijão de cabra e de ovelha;

Or. fr

Alteração 775
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Requeijão de cabra e de ovelha;

Or. pt

Alteração 776
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Manteiga produzida a partir de nata 
obtida direta e exclusivamente de leite de 
vaca;

Suprimido

Or. es

Justificação

Dado que se introduz um artigo 15.º-A relativo à ajuda obrigatória para a manteiga, deve 
eliminar-se a manteiga como um produto elegível para a ajuda facultativa.

Alteração 777
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Manteiga produzida a partir de nata 
obtida direta e exclusivamente de leite de 
vaca;

Suprimido

Or. en

Alteração 778
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Manteiga produzida a partir de nata 
obtida direta e exclusivamente de leite de 
vaca;

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se um novo artigo relativo à ajuda obrigatória à manteiga, pelo que deve eliminar-se 
a manteiga como um produto elegível para a ajuda facultativa.

Alteração 779
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Manteiga produzida a partir de nata 
obtida direta e exclusivamente de leite de 
vaca;

Suprimido
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Or. es

Justificação

Com a introdução de um novo artigo 15-A relativo à ajuda obrigatória à manteiga, deve 
eliminar-se a manteiga como um produto elegível para a ajuda facultativa.

Alteração 780
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Manteiga produzida a partir de nata 
obtida direta e exclusivamente de leite de 
vaca;

Suprimido

Or. en

Alteração 781
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Queijos de cura prolongada 
produzidos a partir de leite de ovelha e/ou 
cabra que exigem um mínimo de seis 
meses de cura;

Or. es

Alteração 782
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) Queijos;

Or. fr

Alteração 783
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Queijos;

Or. pt

Alteração 784
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Queijos;

Or. en

Alteração 785
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Queijos;

Or. en
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Alteração 786
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Carne de aves de capoeira e carne de 
coelho;

Or. es

Justificação

É adequado alargá-lo a outros setores com problemas semelhantes e para os quais são 
necessárias soluções idênticas.

Alteração 787
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Carne de aves e de coelho;

Or. es

Justificação

O Parlamento Europeu não deve ignorar o crescente papel económico destas produções na 
União Europeia.

Alteração 788
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-C) Carne de coelho;

Or. es

Alteração 789
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Carne de coelho;

Or. en

Alteração 790
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Carne de coelho, fresca ou 
refrigerada;

Or. es

Alteração 791
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Carne de aves de capoeira;
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Or. en

Alteração 792
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Carne de aves;

Or. es

Alteração 793
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Carne de aves de capoeira;

Or. pt

Alteração 794
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Carne de aves de capoeira;

Or. fr

Alteração 795
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Leite em pó desnatado fabricado a 
partir de leite de vaca;

Suprimido

Or. en

Justificação

A ajuda à armazenagem privada não deve ser alargada a novos setores para além daqueles 
que estão atualmente previstos. Isto contraria a crescente orientação de mercado da PAC.

Alteração 796
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Leite em pó desnatado fabricado a 
partir de leite de vaca;

Suprimido

Or. en

Justificação

A ajuda à armazenagem privada não deve ser alargada a novos setores para além daqueles 
que estão atualmente previstos, isto contraria a crescente orientação de mercado da PAC.

Alteração 797
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Fécula de batata;
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Or. de

Alteração 798
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Fécula de batata;

Or. en

Alteração 799
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Fécula de batata;

Or. fr

Alteração 800
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Fécula de batata;

Or. en

Alteração 801
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É concedida ajuda à armazenagem 
privada da manteiga produzida a partir de 
nata obtida direta e exclusivamente de 
leite de vaca;

Or. en

Alteração 802
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É concedida ajuda à armazenagem 
privada da manteiga produzida a partir de 
nata obtida direta e exclusivamente de 
leite de vaca;

Or. en

Alteração 803
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, quando as condições 
referidas no artigo 17.º, n.º 1, forem 
confirmadas, a Comissão pode, por meio 
de atos delegados nos termos do artigo 
160.º, aplicar essas medidas a outros 
setores entre os referidos no artigo 1.º do 
presente regulamento.
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Or. es

Justificação

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

Alteração 804
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, quando as condições 
referidas no artigo 17.º, n.º 1, forem 
confirmadas, a Comissão pode, por meio 
de atos delegados nos termos do artigo 
160.º, aplicar essas medidas a outros 
setores entre os referidos no artigo 1.º do 
presente regulamento.

Or. es

Justificação

Esta ferramenta deve ser alargada a outros setores em caso de necessidade, tendo em conta 
que todos os setores podem sofrer graves desequilíbrios de mercado.

Alteração 805
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, quando as condições 
referidas no artigo 17.º, n.º 1, forem 
confirmadas, a Comissão pode, por meio 
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de atos delegados nos termos do artigo 
160.º, aplicar essas medidas a outros 
setores entre os referidos no artigo 1.º do 
presente regulamento.

Or. es

Justificação

Munir a Comissão de ferramentas de aplicação flexível e imediata a fim de responder a 
possíveis crises do mercado.

Alteração 806
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, quando as condições 
referidas no artigo 17.º, n.º 1, forem 
confirmadas, a Comissão pode, por meio 
de atos delegados nos termos do artigo 
160.º, aplicar essas medidas a outros 
setores entre os referidos no artigo 1.º do 
presente regulamento.

Or. es

Justificação

Todos os setores correm o risco de passar por momentos de crise e desajustamentos da oferta 
que afetam o normal funcionamento do mercado. Como tal, consideramos que a Comissão 
deve dispor deste tipo de ferramenta para poder dar resposta a estas situações.

Alteração 807
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No entanto, quando as condições 
referidas no artigo 17.º forem 
confirmadas, a Comissão pode, por meio 
de atos delegados nos termos do artigo 
160.º, aplicar essas medidas a outros 
setores entre os referidos no artigo 1.º do 
presente regulamento.

Or. pt

Alteração 808
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Condições para conceder ajuda à 

armazenagem privada
(1) Pode ser concedida ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º quando forem 
cumpridas as seguintes condições:
a) No que toca ao açúcar branco, quando 
o preço médio registado na União para o 
açúcar branco se encontrar abaixo do 
preço de referência durante um período 
representativo e se for provável que se 
mantenha nesse nível;
b) No que toca ao azeite, em caso de grave 
perturbação no mercado em determinadas 
regiões da União, entre outros, quando o 
preço médio registado no mercado 
durante um período representativo for 
inferior a:
i) 1 779 EUR/tonelada, no caso do azeite 
virgem extra; ou
ii) 1710 EUR/tonelada, no caso do azeite 
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virgem; ou
iii) 1 524 EUR/tonelada, no caso do azeite 
lampante com 2 graus de acidez livre, com 
redução deste montante em 
36,70 EUR/tonelada por cada grau 
suplementar de acidez.
c) No que toca às carnes de bovino, 
quando o preço médio de mercado da 
União registado com base nas grelhas da 
União para a classificação de carcaças de 
bovinos adultos mencionadas no 
artigo 34.º, n.º 1, alínea a), for inferior a 
103 % do preço de referência, e for 
provável que assim se mantenha;
d) No que toca à carne de suíno, quando o 
preço médio de mercado na União 
estabelecido por referência aos preços 
registados em cada Estado-Membro nos 
mercados representativos da União e 
ponderado através de coeficientes que 
refletem o tamanho relativo da vara em 
cada Estado-Membro for inferior a 103 % 
do preço de referência, e for provável que 
assim se mantenha;
e) No que toca à carne de ovinos e 
caprinos, quando houver uma situação 
particularmente difícil no mercado ovino 
e caprino numa ou mais das seguintes 
áreas de cotação:
i) Grã-Bretanha;
ii) Irlanda do Norte;
iii) qualquer Estado-Membro, com 
exceção do Reino Unido, considerado 
separadamente.

Or. en

Justificação

Os principais critérios para conceder ajuda à armazenagem privada devem ser definidos no 
ato de base. Isto assegurará a clareza sobre quando será concedida a ajuda à armazenagem 
privada.
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Alteração 809
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a 
fim de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em 
um ou mais Estados-Membros.

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º para alargar o atual regime 
obrigatório de alocação automática de 
ajuda à armazenagem privada dos produtos 
lácteos para todos os produtos agrícolas 
enumerados no artigo 16.º.

Or. en

Justificação

O atual sistema de armazenagem privada automática para os produtos lácteos é altamente 
eficaz. A eficácia do atual sistema deve-se à sua capacidade de reagir rapidamente a 
tendências do mercado.

Alteração 810
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 



AM\909522PT.doc 31/178 PE494.488v01-00

PT

artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em 
um ou mais Estados-Membros.

artigo 16.º.

Or. en

Alteração 811
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a 
fim de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em um 
ou mais Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros definem as 
condições à concessão de ajudas à
armazenagem pública e privada para os 
produtos enumerados no artigo 16.º, tendo 
em conta os preços médios de mercado 
registados na União e os preços de 
referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação 
especialmente difícil ou a evoluções 
económicas no setor, nos
Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 812
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido 
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 
mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

1. A Comissão fica obrigada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido 
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 
mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros. A Comissão 
elabora índices de referência anuais que 
têm em conta os elementos anteriores e a 
partir dos quais se deve ativar a 
armazenagem privada.

Or. es

Justificação

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a 
la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 en 7.000 M€ adicionales anuales para a los gastos de 
mercado y pagos diretos.

Alteração 813
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
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delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido 
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 
mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que é decidido conceder 
ajuda à armazenagem privada para os 
produtos enumerados no artigo 16.º, tendo 
em conta:

a) Os preços médios de mercado registados 
na União e os preços de referência dos 
produtos em causa, os custos de produção 
e/ou
b) A necessidade de reagir a uma situação 
de mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas com impacto 
significativo nas margens de lucro dos 
produtores no setor em um ou mais 
Estados-Membros.

Or. it

Alteração 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que decide conceder ajuda 
à armazenagem privada para os produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta:
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mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

a) os preços médios de mercado registados 
na União e os preços de referência dos 
produtos em causa e/ou
b) a necessidade de reagir a uma situação 
de mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor 
especialmente difíceis e/ou com um 
impacto considerável sobre as margens de 
lucro dos produtores do setor em um ou 
mais Estados-Membros, e/ou
c) a especificidade de determinados 
setores ou Estados-Membros devido à 
sazonalidade das produções.

Or. es

Justificação

Já ficou demonstrado, em inúmeras situações, que a falta de adequação das medidas de 
mercado à sazonalidade de determinados setores torna totalmente inoperante a 
armazenagem privada. Assim, é fundamental que se alarguem os fatores que a desencadeiam 
para que se tenha em conta estas circunstâncias.

Alteração 815
Iratxe García Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que decide conceder ajuda 
à armazenagem privada para os produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
os preços médios de mercado registados na 
União e os preços de referência dos 
produtos em causa, a evolução dos custos 
de produção, a necessidade de reagir a 
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mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

uma situação de mercado especialmente 
difícil, a evolução económica no setor em 
um ou mais Estados-Membros ou a 
especificidade de determinados setores ou 
Estados-Membros com produções 
sazonais.

Or. es

Alteração 816
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 
mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido 
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa, a 
evolução dos custos de produção, a 
necessidade de reagir a uma situação de 
mercado especialmente difícil, a evolução 
económica no setor em um ou mais 
Estados-Membros ou a especificidade de 
determinados setores ou 
Estados-Membros com produções 
sazonais:

Não obstante, a Comissão autoriza uma 
ajuda à armazenagem privada de azeite 
sempre que o preço médio registado no 
mercado durante um período mínimo de 
duas semanas seja inferior a:
- 2 357 euros por tonelada para a 
categoria de azeite virgem extra,
- 2 266 euros por tonelada para a 
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categoria de azeite virgem, ou
- 2 019 euros por tonelada para a 
categoria de azeite lampante com uma 
acidez livre de 2 graus, sendo que, 
montante que desce 36,70 euros por 
tonelada por cada grau de acidez a mais.
Através de um ato delegado, a Comissão 
revê anualmente estes preços para ter em 
conta a evolução da produção e dos 
mercados.

Or. es

Justificação

É necessário atualizar os preços de referência no setor do azeite para todas as categorias. 
Estes preços, que foram fixados em 1998, devem ser aumentados, uma vez que já não refletem 
a situação real do mercado.

Alteração 817
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido 
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União e os preços 
de referência dos produtos em causa ou a 
necessidade de reagir a uma situação de 
mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, sempre que necessário para garantir 
a transparência do mercado, a fim de fixar 
as condições em que pode ser decidido 
conceder ajuda à armazenagem privada 
para os produtos enumerados no artigo 
16.º, tendo em conta os preços médios de 
mercado registados na União, os preços de 
referência e os custos de produção dos 
produtos em causa ou a necessidade de 
reagir a uma situação de mercado
especialmente difícil ou a evoluções 
económicas no setor em um ou mais 
Estados-Membros.
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Or. it

Alteração 818
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em um 
ou mais Estados-Membros.

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em
causa ou a necessidade de reagir 
atempadamente a uma situação de 
mercado especialmente difícil ou a 
evoluções económicas no setor em um ou 
mais Estados-Membros.

Or. en

Alteração 819
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
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médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em um 
ou mais Estados-Membros.

médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em um 
ou mais Estados-Membros. A Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
fixar um índice de preços de referência 
anual, tendo em conta os elementos 
mencionados de modo a ativar a 
armazenagem privada.

Or. en

Justificação

A nossa proposta garante que haverá critérios claros relativamente às situações em que a 
ajuda à armazenagem privada pode ser concedida.

Alteração 820
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em um 
ou mais Estados-Membros.

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, sempre que necessário para 
garantir a transparência do mercado, a fim 
de fixar as condições em que pode ser 
decidido conceder ajuda à armazenagem 
privada para os produtos enumerados no 
artigo 16.º, tendo em conta os preços 
médios de mercado registados na União e 
os preços de referência dos produtos em 
causa ou a necessidade de reagir a uma 
situação de mercado especialmente difícil 
ou a evoluções económicas no setor em um 
ou mais Estados-Membros. No que toca ao 
setor do azeite, o preço de ativação para a 
armazenagem privada para cada 
categoria de azeite deve refletir a situação 
real do mercado, tendo particularmente 
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em conta os custos de produção. Também 
deve ser implementada uma revisão 
periódica. A ajuda concedida deve 
abranger todos os custos de 
armazenagem, assim como as implicações 
financeiras da produção ser deixada em 
armazenagem. A Comissão deve ativar 
automaticamente a armazenagem privada 
quando todas as condições estiverem 
cumpridas.

Or. en

Alteração 821
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não obstante, a Comissão autoriza 
uma ajuda à armazenagem privada de 
azeite sempre que o preço médio registado 
no mercado durante um período mínimo 
de duas semanas seja inferior a:
- 2.357 euros por tonelada para a 
categoria de azeite virgem extra,
- 2.266 euros por tonelada para a 
categoria de azeite virgem, ou
- 2.019 euros por tonelada para a 
categoria de azeite lampante com uma 
acidez livre de 2 graus, sendo que, 
montante que desce 36,70 euros por 
tonelada por cada grau de acidez a mais.
Através de um ato delegado em 
conformidade com o artigo 160.º, a 
Comissão revê anualmente estes preços 
para ter em conta a evolução da produção 
e dos mercados.

Or. es
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Justificação

As condições de ajuda à armazenagem privada do azeite devem constar do ato de base. É 
introduzido um mecanismo de ativação automática para que sejam aplicadas rapidamente.

Alteração 822
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve, através de atos de 
execução, decidir conceder ajuda à 
armazenagem privada da manteiga 
produzida a partir de nata obtida direta e 
exclusivamente de leite de vaca. A 
utilização desta ferramenta é necessária 
ao longo de todo o período de 
armazenagem privada.

Or. en

Alteração 823
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em 
conta as condições referidas no presente 
artigo, n.º 1. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en
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Alteração 824
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

2. A Comissão decide, por meio de atos de 
execução, conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. No caso do azeite, a Comissão 
autoriza a concessão da ajuda à 
armazenagem privada quando ocorram as 
circunstâncias previstas no n.º 1-A novo 
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. es

Alteração 825
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

2. A Comissão decide, por meio de atos de 
execução, conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. No caso do azeite, a Comissão 
autoriza a concessão da ajuda à
armazenagem privada quando ocorram as 
circunstâncias previstas no segundo 
parágrafo do n.º1. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
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procedimento de exame referido no artigo 
162.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

Esta alteração está relacionada com a alteração precedente introduzida pelos mesmos 
autores.

Alteração 826
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir conceder uma ajuda à
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

2. A Comissão concede uma ajuda aos 
Estados-Membros para a criação de
armazenagem pública dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. pt

Alteração 827
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, tendo em conta 
as condições referidas no presente artigo, 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir conceder uma ajuda à 
armazenagem privada dos produtos 
enumerados no artigo 16.º, alínea a), tendo 
em conta as condições referidas no 
presente artigo, n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
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exame referido no artigo 162.º, n.º 2. com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 828
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa a ajuda à armazenagem 
privada prevista no artigo 16.º, 
antecipadamente ou por concurso. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 829
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa a ajuda à armazenagem 
privada prevista no artigo 16.º, 
antecipadamente ou por concurso. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

3. Os Estados-Membros tendo em conta as 
ajudas referidas no n.º 1 e 2 do presente 
artigo, definem as ajudas à armazenagem 
pública e privada prevista no artigo 16.º, 
antecipadamente ou por concurso.

Or. pt
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Alteração 830
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa a ajuda à armazenagem 
privada prevista no artigo 16.º, 
antecipadamente ou por concurso. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa a ajuda à armazenagem 
privada prevista no artigo 16.º por 
concurso. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 831
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, restringir a concessão da ajuda 
à armazenagem privada ou fixar a ajuda 
à armazenagem privada por 
Estado-Membro ou por região de um 
Estado-Membro, com base nos preços 
médios de mercado registados. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 832
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, restringir a concessão da ajuda 
à armazenagem privada ou fixar a ajuda 
à armazenagem privada por 
Estado-Membro ou por região de um 
Estado-Membro, com base nos preços 
médios de mercado registados. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. pt

Alteração 833
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, restringir a concessão da ajuda à 
armazenagem privada ou fixar a ajuda à 
armazenagem privada por Estado-Membro 
ou por região de um Estado-Membro, com 
base nos preços médios de mercado 
registados. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2;

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, restringir a concessão da ajuda à 
armazenagem privada ou fixar a ajuda à 
armazenagem privada por Estado-Membro 
ou por região de um Estado-Membro, com 
base nos preços médios de mercado 
registados e nas margens de lucro dos 
requerentes. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2;

Or. fr

Alteração 834
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza, Giancarlo 
Scottà, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, restringir a concessão da ajuda à 
armazenagem privada ou fixar a ajuda à 
armazenagem privada por Estado-Membro 
ou por região de um Estado-Membro, com 
base nos preços médios de mercado 
registados. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, restringir a concessão da ajuda à 
armazenagem privada ou fixar a ajuda à 
armazenagem privada por Estado-Membro 
ou por região de um Estado-Membro, com 
base nos preços médios de mercado 
registados. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2. No que toca ao setor do 
azeite, o preço de ativação da 
armazenagem privada para cada 
categoria de azeite deve refletir a situação 
real do mercado, tendo particularmente 
em conta os custos de produção. Também 
deve ser implementada uma revisão 
periódica. A ajuda concedida deve 
abranger todos os custos de 
armazenagem, assim como as implicações 
financeiras inerentes à armazenagem da 
produção. A Comissão deve ativar 
automaticamente a armazenagem privada 
quando todas as condições estiverem 
cumpridas.

Or. en

Alteração 835
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos da aplicação da medida 
aos produtos referidos no artigo 1.º, n.º 2, 
a Comissão pode, por meio de atos 
delegados:
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a) Determinar a concessão da ajuda com 
base nas respetivas margens brutas;
b) Limitar a comercialização do produto 
armazenado ao período de «fevereiro –
agosto», a fim de evitar a sobreposição 
com o início da nova campanha;
c) Promover a colocação do produto 
armazenado em países terceiros, através 
de ações, como, por exemplo, uma 
operação de promoção específica 
associada ao fornecimento simultâneo de 
um «pacote de serviços», destinadas a 
facilitar a colocação nos mercados dos 
«países em desenvolvimento». A ação é 
limitada aos primeiros três meses de 
armazenagem.

Or. it

Alteração 836
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições de concessão de ajudas para o 

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

Or. de
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Alteração 837
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições de concessão de ajudas para o 

açúcar branco
A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, atendendo à situação do 
mercado, decidir conceder uma ajuda à 
armazenagem privada de açúcar branco 
às fábricas que detenham uma quota, se o 
preço médio registado na União para o 
açúcar branco for inferior a 115 % do 
preço de referência durante um período 
representativo, e se for provável que se 
mantenha a esse nível.

Or. fr

Alteração 838
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições de concessão de ajudas para o 

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

Or. en

Justificação

Alteração ao artigo 23.º da COM(2010)799 de modo a incluir «115 % do preço de 
referência» visando ter em conta as alterações no mercado, uma vez que o preço de 
referência foi estabelecido em 2006. A alteração é necessária para ter em conta as 
especificidades do setor do açúcar. Note-se que este artigo não está relacionado com o 
alargamento da OCM única da UE relativamente ao açúcar até 2020. Deve ser aplicável a 
partir de 1 de outubro de 2015.

Alteração 839
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições de concessão de ajudas para o 

açúcar branco
Se o preço médio registado do açúcar 
branco na União for, durante um período 
representativo, inferior a 115 % do preço 
de referência, e se for provável que se 
mantenha a esse nível, a Comissão, tendo 
em conta a situação do mercado, pode, 
por meio de atos de execução, decidir 
conceder uma ajuda à armazenagem às 
empresas que detenham quotas de açúcar.

Or. pl

Alteração 840
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições adicionais de concessão de 
ajuda para a armazenagem do açúcar 

branco
1. A decisão relativa à concessão da ajuda 
para a armazenagem do açúcar branco, 
nos termos previstos no artigo 17.º, n.º2, 
destina-se exclusivamente a empresas a 
que foi atribuída uma quota de açúcar.
2. O açúcar armazenado numa campanha 
em conformidade com o disposto na 
presente secção não pode ser objeto de 
nenhuma das medidas de armazenamento 
previstas nos artigos 101-D e 101-N.

Or. es

Justificação

Propõe-se que sejam mantidas as medidas de armazenagem privada no setor do açúcar nos 
termos atuais do regulamento em vigor, a fim de se criar uma rede de segurança e 
estabilidade dos preços do mercado interno.

Alteração 841
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições adicionais de concessão de 
ajuda para a armazenagem do açúcar 

branco
1. A decisão relativa à concessão da ajuda 
para a armazenagem do açúcar branco, 
nos termos previstos no artigo 17.º, n.º2, 
destina-se exclusivamente a empresas a 
que foi atribuída uma quota de açúcar.
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2. O açúcar armazenado numa campanha 
em conformidade com o disposto na 
presente secção não poderá ser objeto de 
nenhuma das medidas de armazenagem 
previstas nos artigos 24.º e 33.º.

Or. es

Justificação

Propõe-se que sejam mantidas as medidas de armazenagem privada no setor do açúcar nos 
termos atuais do Regulamento «OCM única» em vigor, de acordo com a proposta de 
transições no sistema de quotas para este setor. 

Alteração 842
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Condições adicionais de concessão de 
ajuda para a armazenagem do açúcar 

branco
1. A decisão relativa à concessão da ajuda 
para a armazenagem do açúcar branco, 
nos termos previstos no artigo 17.º, n.º2, 
destina-se exclusivamente a empresas a 
que foi atribuída uma quota de açúcar.
2. O açúcar armazenado numa campanha 
em conformidade com o disposto na 
presente secção não poderá ser objeto de 
nenhuma das medidas de armazenagem 
previstas nos artigos 20-D e 20-M.

Or. es

Justificação

Estabelecem-se condições adicionais aplicáveis ao mecanismo de armazenagem privada do 
açúcar.
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Alteração 843
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Ajuda obrigatória à manteiga

1. É concedida uma ajuda para a
armazenagem privada de manteiga 
produzida a partir de nata obtida direta e 
exclusivamente de leite de vaca.
2. As condições e os requisitos 
correspondentes a esta subsecção são 
adotados pela Comissão por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º e atos de execução de acordo com o 
procedimento de exame estabelecido no 
n.º 2 do artigo 162.º. 
3. As medidas relativas à fixação da ajuda 
comunitária para a armazenagem privada 
de manteiga são tomadas pelo Conselho 
em conformidade com o artigo 43.º, n.º 3, 
do Tratado.

Or. es

Justificação

É necessário facilitar a "aterragem suave" do fim do regime de quotas no setor do leite, pelo 
que esta ajuda obrigatória deve ser mantida. A Comissão deveria avaliar se é conveniente 
converter futuramente esta ajuda numa ajuda facultativa.

Alteração 844
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Gestão privada da oferta

1. A Comissão introduz, mediante atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, um sistema de gestão privada da 
oferta.
2. As associações de organizações de 
produtores, que sejam relevantes e 
representativas no mercado, na aceção do 
artigo 110.º, de um dos setores definidos 
no n.º 2 do artigo 1.º e reconhecidas em
virtude do artigo 107.º, poderão ativar o 
sistema através de uma retirada ou 
transformação coordenada do produto em 
momentos de evidente desequilíbrio do 
mercado numa campanha, com o intuito 
de restabelecer o normal funcionamento 
do mercado.
3. A Comissão é responsável por ativar e 
zelar para que este instrumento cumpra 
os objetivos da PAC e não prejudique o 
bom funcionamento do mercado.
4. A Comissão, por meio de atos delegados 
em conformidade com o artigo 160.º, 
estabelece as regras de funcionamento da 
gestão privada da oferta, em especial 
sobre:
a) As regras gerais de ativação e 
funcionamento.
b) Os requisitos a cumprir pelas 
associações das organizações de 
produtores reconhecidas para a aplicação 
da gestão privada da oferta.
c) Os requisitos a cumprir pela definição 
do conceito de mercado relevante no 
momento de ser desenvolvido pelos 
Estados-Membros.
d) As regras de financiamento da gestão 
privada da oferta.

Or. es
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Justificação

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a 
la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 en 7.000 M€ adicionales anuales para los gastos de 
mercado y pagos diretos.

Alteração 845
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Gestão privada da oferta

1. A Comissão introduz, por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, um sistema de gestão privada da 
oferta.
2. Serão as associações das organizações 
de produtores, que sejam relevantes e 
representativas no mercado, na aceção do 
artigo 110.º, de um dos setores definidos 
no n.º 2 do artigo 1.º e reconhecidas em 
virtude do artigo 107.º, que poderão ativar 
o sistema através de uma retirada ou 
transformação coordenada do produto em 
momentos de evidente desequilíbrio do 
mercado numa campanha, com o intuito 
de restabelecer o normal funcionamento 
do mercado.
3. A Comissão é responsável por ativar e 
zelar para que este instrumento cumpra 
os objetivos da PAC e não distorça o bom 
funcionamento do mercado.
4. A Comissão, mediante atos delegados 
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em conformidade com o artigo 160.º, 
estabelece as regras de funcionamento da 
gestão privada da oferta, em especial 
sobre:
a) As regras gerais de ativação e 
funcionamento.
b) Os requisitos a cumprir pelas 
associações das organizações de 
produtores reconhecidas para a aplicação 
da gestão privada da oferta.
c) Os requisitos a cumprir pela definição 
do conceito de mercado relevante no 
momento de ser desenvolvido pelos 
Estados-Membros.
d) As regras de financiamento da gestão 
privada da oferta.

Or. es

Justificação

Para garantir a coerência com as alterações anteriores em matéria de mercado e volatilidade 
dos preços dos produtos agrícolas.

Alteração 846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-B
Coordenação das operações de retirada 

temporária do mercado.
1. Com o objetivo de prevenir grandes 
desequilíbrios nos mercados ou recuperar 
o normal funcionamento em caso de 
graves perturbações, as associações de 
organizações de produtores de um dos 
setores indicados no artigo 1.º, n.º2, do 
presente regulamento, e que sejam 
representativas na aceção do artigo 110.º 
do presente regulamento, poderão 
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desenvolver e ativar um sistema de 
coordenação das retiradas temporárias do 
mercado efetuadas pelos seus membros e 
até proceder à retirada temporária ou à 
transformação em nome dos seus 
membros.

Or. es

Justificação

Consideramos que deve estar claramente inscrito que as associações das organizações de 
produtores podem adotar as mesmas ações atribuídas aos seus membros.

Alteração 847
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-B
Ajuda alimentar

A Comissão estabelece mecanismos para 
que os produtos que sejam objeto da 
aplicação de medidas de gestão privada da 
oferta tenham como destino a ajuda 
alimentar, através da entrega gratuita a 
organizações ou instituições de 
beneficência que atuem tanto dentro 
como fora da União Europeia.

Or. es

Justificação

Deve promover-se a orientação de excedentes de produção para a ajuda alimentar dentro e 
fora da UE, o que cumpre uma dupla função de serviço social e regulação do mercado.

Alteração 848
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 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-C
Reservas estratégicas de cereais

A Comissão introduz, por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, um sistema de reservas estratégicas 
no setor dos cereais que permita reservar 
os mesmos, quando o preço médio nos 
mercados representativos estiver abaixo 
de um determinado limiar estabelecido 
pela Comissão, e que proceda ao seu 
escoamento, quando o preço médio estiver 
acima deste limiar.

Or. es

Justificação

Devem criar-se reservas estratégicas que devem ser ativadas em caso de graves crises de 
abastecimento de alguma matéria-prima básica. Estes mecanismos devem ser alargados a 
todos os setores. Porém, os mecanismos relativos ao setor dos cereais assumem uma 
importância especial face à sua influência sobre o setor da pecuária.

Alteração 849
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-D
Venda com prejuízo

Proibição da venda com prejuízo
1. Nas atividades de comércio ou 
transformação de todos os produtos 
enumerados no anexo I do TFUE, salvo 
os produtos da pesca e da aquicultura 
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enumerados no anexo I do Regulamento 
(UE) n.º [COM(2011)416], nos termos do 
qual se estabelece a organização comum 
dos mercados no setor dos produtos da 
pesca e da aquicultura, não se pode 
oferecer nem realizar vendas com 
prejuízo.
2. Para os efeitos do número anterior, não 
são consideradas atividades de comércio 
ou transformação realizadas pelos 
agricultores, tanto na venda direta aos 
consumidores como ao resto da cadeia 
alimentar, incluindo as entregas às 
cooperativas e organizações de produtores 
das quais sejam membros.
3. Para os efeitos do número anterior, 
considera-se que existe venda com 
prejuízo quando o preço aplicado a um 
produto é inferior ao de aquisição de 
acordo com a fatura, deduzindo a parte 
proporcional dos descontos que constem 
da mesma, mais os custos fixos e variáveis 
reais, como a armazenagem, a 
preparação, a embalagem, a 
transformação ou a comercialização, 
incluindo aqueles que o próprio retalhista 
incorra, assim como as taxas dos impostos 
indiretos que agravem a operação.
4. Não serão contabilizadas para os 
efeitos da dedução do preço referida no 
número anterior, as remunerações ou as 
bonificações de qualquer tipo que 
signifiquem uma compensação por 
serviços prestados.
5. As ofertas conjuntas ou os brindes aos 
compradores jamais podem ser utilizados 
para evitar a aplicação das disposições do 
presente artigo.
6. As práticas de vendas com prejuízo 
serão consideradas como práticas 
comerciais desleais das empresas. Os 
Estados-Membros estabelecem sanções, 
intimações de cessação das infrações e a 
adoção de medidas cautelares para os 
casos de violação do disposto no presente 
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artigo.

Or. es

Justificação

Para limitar los abusos y competencias desleales que sufren los agricultores en la cadena 
alimentaria, es necesario que estén limitadas las conductas cada vez más reiteradas de ventas 
a precios extremadamente bajos a los consumidores de productos alimentarios reclamo, 
aprovechándose de que en este segmento del comercio minorista ya se comercializan la 
mayoría de esos productos, debe regularse a nivel de la Unión Europea la prohibición de la 
venta a perdidas, la cual debe incorporar en su definición, tanto el precio de compra del 
producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos, así como 
afetar a toda la cadena para que no se vaya trasladando en sentido descendente, llegando 
hasta los agricultores, los efectos de dichas prácticas de un eslabón a otro.

Alteração 850
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-E
Margens máximas de intermediação

De forma a promover uma justa e 
adequada distribuição do valor 
acrescentado ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar, sempre que se 
constate existirem graves desequilíbrios, e 
tendo em vista uma melhoria do preço no 
produtor, os Estados-membros podem 
adotar formas de intervenção na cadeia, 
como a fixação margens máximas de 
intermediação, para cada agente da 
cadeia.

Or. pt

Alteração 851
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric



PE494.488v01-00 60/178 AM\909522PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 1 – capítulo 1 – secção 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições comuns sobre a intervenção 
pública e a ajuda à armazenagem privada

Disposições comuns sobre a intervenção 
pública e a ajuda à armazenagem pública e 
privada

Or. pt

Alteração 852
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 9.

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 9. Garante o respeito pelos preços 
mínimos intracomunitários para 
determinadas quantidades de produção 
por exploração definidas em cada 
Estado-Membro de modo a que esses 
preços de produção cubram a evolução 
dos custos de produção e permitam uma 
remuneração decente do trabalho dos 
agricultores em conformidade com os 
objetivos da PAC.

Or. fr

Alteração 853
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta as especificidades dos 
setores dos cereais e do arroz com casca 
(arroz paddy), a Comissão pode, por meio 
de atos delegados, adotar as bonificações 
ou reduções de preço por razões de 
qualidade referidas no artigo 14.º, n.º 3, no 
que respeita às compras e às vendas de 
trigo mole, cevada, milho e arroz com 
casca (arroz paddy).

3. Tendo em conta as especificidades dos 
setores dos cereais e do arroz com casca 
(arroz paddy), a Comissão pode, por meio 
de atos delegados, adotar as bonificações 
ou reduções de preço por razões de 
qualidade referidas no artigo 14.º, n.º 3, no 
que respeita às compras e às vendas de 
trigo mole, trigo duro, cevada, milho, 
sorgo e arroz com casca (arroz paddy).

Or. es

Alteração 854
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta as especificidades dos 
setores dos cereais e do arroz com casca 
(arroz paddy), a Comissão pode, por meio 
de atos delegados, adotar as bonificações 
ou reduções de preço por razões de 
qualidade referidas no artigo 14.º, n.º 3, no 
que respeita às compras e às vendas de 
trigo mole, cevada, milho e arroz com 
casca (arroz paddy).

3. Tendo em conta as especificidades dos 
setores dos cereais e do arroz com casca 
(arroz paddy), a Comissão pode, por meio 
de atos delegados, adotar as bonificações 
ou reduções de preço por razões de 
qualidade referidas no artigo 14.º, n.º 3, no 
que respeita às compras e às vendas de 
trigo mole, trigo duro, cevada, milho, 
sorgo e arroz com casca (arroz paddy).

Or. es

Alteração 855
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta as características 
específicas da sazonalidade e/ou a 
especificidade de determinadas produções 
em alguns Estados-Membros ou regiões, a 
Comissão pode, mediante atos delegados 
em conformidade com o artigo 160.º, fixar 
condições objetivas diferentes para os 
fatores que desencadeiam a ativação da 
armazenagem privada.

Or. es

Alteração 856
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta as características 
específicas da sazonalidade e/ou a 
especificidade de determinadas produções 
em alguns Estados-Membros ou regiões, a 
Comissão pode, mediante atos delegados, 
fixar condições objetivas diferentes para 
os fatores que desencadeiam a ativação da 
armazenagem privada.

Or. es

Justificação

Nos fatores que desencadeiam a armazenagem privada, deve ter-se em conta a especificidade 
de determinados setores ou Estados-Membros com uma sazonalidade significativa nas 
produções. 

Alteração 857
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os requisitos a cumprir pelos locais de 
armazenagem de intervenção dos 
produtos a comprar ao abrigo do regime, 
as regras relativas à capacidade de 
armazenagem mínima dos locais de 
armazenagem e os requisitos técnicos 
para a manutenção dos produtos tomados 
a cargo em boas condições e o seu 
escoamento no final do período de 
armazenagem;

Suprimido

Or. es

Alteração 858
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Às condições em que pode ser 
decidida a recomercialização ou o 
escoamento de produtos abrangidos por 
contratos de armazenagem privada;

Or. de

Alteração 859
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Tendo em conta a necessidade de 
estandardizar a apresentação dos 

Suprimido
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diferentes produtos a fim de melhorar a 
transparência do mercado, o registo dos 
preços e a aplicação das disposições de 
intervenção no mercado sob a forma de 
intervenção pública e de ajuda à 
armazenagem privada, a Comissão pode, 
por meio de atos delegados, adotar 
grelhas da União para classificação de 
carcaças nos seguintes setores:
a) carne de bovino,
b) carne de suíno,
c) Carne de ovino e de caprino.

Or. en

Alteração 860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Tendo em conta a necessidade de 
estandardizar a apresentação dos 
diferentes produtos a fim de melhorar a 
transparência do mercado, o registo dos 
preços e a aplicação das disposições de 
intervenção no mercado sob a forma de 
intervenção pública e de ajuda à 
armazenagem privada, a Comissão pode, 
por meio de atos delegados, adotar grelhas 
da União para classificação de carcaças 
nos seguintes setores:

8. A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adaptar e atualizar as 
definições e disposições estabelecidas no 
anexo III-A, assim como estabelecer 
normas para o desenvolvimento e a 
aplicação das grelhas para classificação 
previstas no artigo 9.º-A.

Or. es

Alteração 861
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) carne de bovino, Suprimido

Or. es

Alteração 862
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) carne de suíno, Suprimido

Or. es

Alteração 863
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Carne de ovino e de caprino. Suprimido

Or. es

Alteração 864
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, estabelecer normas sobre o 
cálculo dos preços médios da União e a 
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obrigação dos agentes económicos de 
facultarem informações, relativamente às 
carcaças de bovino, suíno e ovino, em 
especial acerca dos preços representativos 
e de mercado;

Or. es

Alteração 865
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, estabelecer normas sobre o 
cálculo dos preços médios da União e a 
obrigação dos agentes económicos de 
facultarem informações, relativamente às 
carcaças de bovino, suíno e ovino, em 
especial acerca dos preços representativos 
e de mercado;

Or. es

Justificação

O cálculo dos preços médios comunitários das carcaças de bovino, suíno e ovino é outro dos 
elementos fundamentais para a transparência e para o correto funcionamento dos mercados.

Alteração 866
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a precisão e a fiabilidade da 
classificação das carcaças, a Comissão 

9. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a precisão e a fiabilidade da 
classificação das carcaças, a Comissão 
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pode, por meio de atos delegados, prever a 
revisão da aplicação da classificação de 
carcaças nos Estados-Membros por um 
comité da União, composto por peritos da 
Comissão e peritos designados pelos 
Estados-Membros. Essas disposições 
podem estabelecer que a União suporta as 
despesas resultantes da atividade de 
revisão.

pode, por meio de atos delegados, prever a 
revisão da aplicação da classificação de 
carcaças nos Estados-Membros por um 
comité da União, composto por peritos da 
Comissão e peritos designados pelos 
Estados-Membros. A União assume as 
despesas resultantes da atividade de 
revisão.

Or. es

Alteração 867
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a precisão e a fiabilidade da 
classificação das carcaças, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, prever a 
revisão da aplicação da classificação de 
carcaças nos Estados-Membros por um 
comité da União, composto por peritos da 
Comissão e peritos designados pelos 
Estados-Membros. Essas disposições 
podem estabelecer que a União suporta as 
despesas resultantes da atividade de 
revisão.

9. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a precisão e a fiabilidade da 
classificação das carcaças, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, prever a 
revisão da aplicação da classificação de 
carcaças nos Estados-Membros por um 
comité da União, composto por peritos da 
Comissão e peritos designados pelos 
Estados-Membros. A União assume as 
despesas resultantes da atividade de 
revisão.

Or. es

Alteração 868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) A aplicação dos limites de 
intervenção fixados no artigo 13.º, n.º 1;

Or. es

Alteração 869
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A aplicação dos limites de 
intervenção fixados no artigo 13.º, n.º 1;

Or. es

Alteração 870
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) À aplicação do procedimento de 
concurso referido no artigo 13.º, n.º 2, 
relativamente ao trigo mole, à manteiga e 
ao leite em pó desnatado além das 
quantidades estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1.

Or. es

Alteração 871
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A aplicação do procedimento de 
concurso referido no artigo 13.º, n.º 2, 
relativamente ao trigo mole, à manteiga e 
ao leite em pó desnatado para além das 
quantidades estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1.

Or. es

Alteração 872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) O montante da garantia estabelecida 
na alínea 7-C) do artigo 18.º;

Or. es

Alteração 873
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Os requisitos a cumprir pelos locais 
de armazenagem de intervenção dos 
produtos a comprar ao abrigo do regime, 
as regras relativas à capacidade de 
armazenagem mínima dos locais de 
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armazenagem e os requisitos técnicos 
para a manutenção dos produtos tomados 
a cargo em boas condições e o seu 
escoamento no final do período de 
armazenagem;

Or. es

Alteração 874
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às condições de venda ou de 
escoamento de produtos comprados no 
quadro da intervenção pública, 
designadamente no que respeita aos preços 
de venda, às condições de 
desarmazenagem e à utilização ou destino 
subsequentes dos produtos retirados,
incluindo procedimentos relativos aos 
produtos disponibilizados para serem 
utilizados no regime de distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da União, incluindo 
transferências entre Estados-Membros;

e) Às condições de venda ou de 
escoamento de produtos comprados no 
quadro da intervenção pública, 
designadamente no que respeita aos preços 
de venda, às condições de 
desarmazenagem e à utilização ou destino 
subsequentes dos produtos retirados;

Or. de

Alteração 875
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às condições de venda ou de 
escoamento de produtos comprados no 
quadro da intervenção pública, 
designadamente no que respeita aos preços 

e) Às condições de venda ou de 
escoamento de produtos comprados no 
quadro da intervenção pública, 
designadamente no que respeita aos preços 
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de venda, às condições de 
desarmazenagem e à utilização ou destino 
subsequentes dos produtos retirados, 
incluindo procedimentos relativos aos 
produtos disponibilizados para serem 
utilizados no regime de distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da União, incluindo 
transferências entre Estados-Membros;

de venda, às condições de 
desarmazenagem e à utilização ou destino 
subsequentes dos produtos retirados;

Or. en

Alteração 876
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Às condições em que pode ser decidida 
a recomercialização ou o escoamento de 
produtos abrangidos por contratos de 
armazenagem privada;

Suprimido

Or. de

Alteração 877
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Às condições em que pode ser decidida a 
recomercialização ou o escoamento de 
produtos abrangidos por contratos de 
armazenagem privada;

i) Às condições em que pode ser decidida a 
recomercialização, o escoamento ou a 
disponibilização no regime de distribuição 
de géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da União estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º [...] de produtos 
abrangidos por contratos de armazenagem 



PE494.488v01-00 72/178 AM\909522PT.doc

PT

privada;

Or. en

Alteração 878
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Às condições em que pode ser decidida a 
recomercialização ou o escoamento de 
produtos abrangidos por contratos de 
armazenagem privada;

i) Às condições em que pode ser decidida a 
recomercialização ou o escoamento de 
produtos abrangidos por contratos de 
armazenagem privada, procurando evitar a 
recomercialização em determinados 
períodos do ano, a fim de excluir a 
existência de problemas de excesso de 
oferta;

Or. it

Alteração 879
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Às regras relativas aos procedimentos a 
seguir para a compra a preço fixado ou
para a concessão da ajuda à armazenagem 
privada a preço fixado;

j) Às regras relativas aos procedimentos a 
seguir para a concessão da ajuda à 
armazenagem privada a preço fixado;

Or. en

Justificação

Todas as compras devem ser realizadas através de concurso. Isto garante a melhor relação 
custo-benefício e uma orientação de mercado acrescida. Satisfaz igualmente um objetivo de 
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simplificação, uma vez que garante a aplicação do mesmo processo a todas as intervenções. 

Alteração 880
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Às regras relativas aos procedimentos a 
seguir para a compra a preço fixado ou
para a concessão da ajuda à armazenagem 
privada a preço fixado;

j) Às regras relativas aos procedimentos a 
seguir para a concessão da ajuda à 
armazenagem privada a preço fixado;

Or. en

Alteração 881
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) O montante da garantia estabelecida 
na alínea 7-C) do artigo 18.º;

Or. es

Alteração 882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 19 - n.º 1 - alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Os requisitos a cumprir pelos locais 
de armazenagem de intervenção dos 
produtos a comprar ao abrigo do regime, 
as regras relativas à capacidade de 
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armazenagem mínima dos locais de 
armazenagem e os requisitos técnicos 
para a manutenção dos produtos tomados 
a cargo em boas condições e o seu 
escoamento no final do período de 
armazenagem;

Or. es

Alteração 883
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20 Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão adota os atos de execução 
necessários para:
a) Respeitar os limites de intervenção 
estabelecidos no artigo 13.º, n.º1; e
b) Aplicar o procedimento de concurso 
referido no artigo 13.º, n.º 2, 
relativamente ao trigo mole, à manteiga e 
ao leite em pó desnatado para além das 
quantidades estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1.

Or. es

Justificação

O conteúdo deste artigo foi incluído no artigo 19.º.

Alteração 884
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 20
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 20 Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão adota os atos de execução 
necessários para:
a) Respeitar os limites de intervenção 
estabelecidos no artigo 13.º, n.º1; e
b) Aplicar o procedimento de concurso 
referido no artigo 13.º, n.º 2, 
relativamente ao trigo mole, à manteiga e 
ao leite em pó desnatado para além das 
quantidades estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1.

Or. es

Alteração 885
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Disposições específicas para a 

classificação de carcaças
Grelhas da União e verificações
1. São aplicáveis, em conformidade com 
as regras previstas no anexo III-A, 
grelhas da União para a classificação de 
carcaças nos seguintes setores:
a) Carne de bovino, no que se refere às 
carcaças de bovinos adultos;
b) Carne de suíno, no que se refere às 
carcaças de suínos que não tenham sido 
utilizados para a reprodução.
No setor da carne de ovino e de caprino, 
os Estados-Membros podem aplicar uma 
grelha da União para a classificação das 
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carcaças no que se refere às carcaças de 
ovinos, em conformidade com as regras 
previstas no anexo III-A, ponto C.
2. São efetuadas por conta da União, por 
um comité de controlo da União composto 
por peritos da Comissão e peritos 
designados pelos Estados-Membros, 
verificações no local em relação à 
classificação das carcaças de bovinos 
adultos e de ovinos. Este comité apresenta 
à Comissão e aos Estados-Membros um 
relatório sobre as verificações efetuadas.
A União suporta os custos resultantes das 
verificações efetuadas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão prevê a adoção das regras para a classificação de carcaças através 
de um ato delegado. Uma vez que a classificação de carcaças é um elemento importante para 
identificar os preços de referência e, logo, para determinar a abertura da intervenção 
pública, os princípios básicos para a classificação de carcaças devem ser definidos no 
regulamento OCM única. Mais pormenores técnicos podem ser definidos na legislação de 
execução.

Alteração 886
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-B
Poderes delegados relativos à 

classificação de carcaças
1. A fim de ter em conta a evolução 
técnica e as necessidades dos setores, a 
Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 160.º, atos delegados que 
adaptem e atualizem as disposições 
relativas à classificação, identificação e 
apresentação das carcaças de bovinos 
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adultos, das carcaças de suínos e das 
carcaças de ovinos previstas no 
anexo III-A.
2. Para estabelecer um padrão de 
apresentação dos diferentes produtos a 
fim de melhorar a transparência do 
mercado, o registo dos preços e a
aplicação das disposições de intervenção 
no mercado sob a forma de intervenção 
pública e de armazenagem privada nos 
setores da carne de bovino, da carne de 
suíno e da carne de ovino, consoante o 
caso, a Comissão fica habilitada a adotar, 
nos termos do artigo 160.º, atos delegados 
que:
a) Estabeleçam disposições relativas à 
classificação (incluindo através de 
técnicas de classificação automáticas), à 
apresentação, ao teor de carne magra, à 
identificação, à pesagem e à marcação de 
carcaças;
b) Estabeleçam regras no que se refere à 
base de cálculo dos preços médios na 
União das carcaças de bovinos, suínos e 
ovinos e às obrigações dos operadores de 
apresentarem informações sobre a 
matéria, nomeadamente no que respeita 
aos preços de mercado e preços 
representativos.
3. A fim de ter em conta as especificidades 
dentro da União, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º que 
estabeleçam derrogações face às 
disposições, em particular que:
a) Prevejam derrogações que possam ser 
concedidas pelos Estados-Membros aos 
matadouros em que é abatido um número 
reduzido de bovinos;
b) Autorizem os Estados-Membros a não 
aplicar a grelha de classificação das 
carcaças de suínos e a utilizar outros 
critérios de avaliação, para além do peso e 
do teor estimado de carne magra.
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4. A fim de assegurar que o comité de 
controlo da União cumpra os seus 
objetivos, a Comissão fica habilitada a 
adotar, nos termos do artigo 160.º, atos 
delegados que determinem as 
competências e composição desse comité.

Or. en

Alteração 887
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 20-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-C
Competências de execução relativas à 

classificação de carcaças
A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota regras de execução no 
que respeita:
a) Às modalidades práticas de marcação
das carcaças classificadas;
b) À aplicação das grelhas da União para 
a classificação de carcaças de bovinos, de 
suínos e de ovinos, nomeadamente no que 
respeita:
i) à comunicação dos resultados da 
classificação,
ii) aos controlos, aos relatórios de 
verificação e às ações de seguimento;
c) Às verificações no local em relação à 
classificação e comunicação dos preços 
das carcaças de bovinos adultos e de 
ovinos, por conta da União, por um 
comité de controlo da União;
d) Às modalidades práticas aplicáveis ao 
cálculo, pela Comissão, do preço médio 
ponderado da União para as carcaças de 
bovinos, de suínos e de ovinos;
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e) Aos procedimentos a seguir para a 
determinação dos classificadores 
qualificados de carcaças de bovinos 
adultos e de ovinos pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Texto da Comissão Alteração

Regimes para melhorar o acesso aos 
alimentos

Programas para melhorar o acesso aos 
alimentos

Or. es

Alteração 889
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 20-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-F
Grupo-alvo

Os programas de ajuda destinados a 
melhorar o acesso aos géneros 
alimentícios e os hábitos alimentares das 
crianças visam os alunos que frequentam 
regularmente estabelecimentos de ensino 
básico ou secundário, jardins de infância 
e outros estabelecimentos de ensino 
pré-escolar, administrados ou 
reconhecidos pela autoridade competente 
do Estado-Membro. O fornecimento dos 
produtos deve ser efetuado 
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exclusivamente por explorações agrícolas 
do território ou associações destas 
explorações (pelo menos, na área de 
produção da região competente) e apoiado 
por ações de sensibilização e de promoção 
dos produtos e dos territórios 
desenvolvidas por organismos designados.

Or. it

Alteração 890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 20-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-F
Grupo-alvo

Os programas de ajuda para melhorar o 
acesso aos alimentos por parte dos alunos 
que frequentem regularmente um centro 
escolar de ensino primário ou secundário, 
assim como jardins de infância e outros 
estabelecimentos pré-escolares e 
extraescolares, geridos ou aprovados 
pelas autoridades competentes de um 
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 891
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-F
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Grupo-alvo
Os programas de ajuda destinados a 
melhorar o acesso à alimentação e os 
hábitos alimentares das crianças 
destinam-se a jovens que frequentem 
regularmente um estabelecimento de 
ensino de nível primário ou secundário, 
assim como infantários e outros 
estabelecimentos que acolham crianças, 
nomeadamente, centros de férias, 
hospitais e centros médico-sociais, geridos 
ou aprovados pelas autoridades 
competentes de um Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 892
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Parte II – título I – capítulo II – secção 1 – subsecção 1

Texto da Comissão Alteração

[...] A subsecção 1 é suprimida.

Or. en

Justificação

O regime de distribuição de fruta nas escolas é uma política social que não deve ser 
financiada através do orçamento da PAC. Deve ser uma política aplicada somente a nível dos 
Estados-Membros pelos Estados-Membros que possam eles próprios financiar e administrar 
a referida política.

Alteração 893
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Parte II – título I – capítulo II – secção 1 – subsecção 1 – título
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Texto da Comissão Alteração

Regime de distribuição de fruta nas escolas Regime de distribuição de fruta e produtos 
hortícolas nas escolas

Or. fr

Alteração 894
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e de 
atos de execução nos termos dos 
artigos 22.º e 23.º, é concedida uma ajuda 
da União para:

1. Os Estados-Membros podem conceder 
ajuda à distribuição de fruta nas escolas 
em conformidade com o artigo 152.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 895
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, incluindo 
infantários, outros estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e escolas primárias e 
secundárias, de produtos dos setores das 
frutas e produtos hortícolas, das frutas e 
produtos hortícolas transformados e das 
bananas; e ainda

Suprimido

Or. en
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Alteração 896
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, incluindo 
infantários, outros estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e escolas primárias e 
secundárias, de produtos dos setores das 
frutas e produtos hortícolas, das frutas e 
produtos hortícolas transformados e das 
bananas; e

a) O fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos referidos no 
artigo 20.º-A, de produtos dos setores das 
frutas e produtos hortícolas, das frutas e 
produtos hortícolas transformados e das 
bananas; e

Or. fr

Alteração 897
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, incluindo 
infantários, outros estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e escolas primárias e 
secundárias, de produtos dos setores das 
frutas e produtos hortícolas, das frutas e 
produtos hortícolas transformados e das 
bananas; e

a) O fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, incluindo 
infantários, outros estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e escolas primárias e 
secundárias, de produtos dos setores das 
frutas e produtos hortícolas, das frutas e 
produtos hortícolas transformados e das 
bananas e, no que toca aos produtos 
hortícolas frescos, a realização de ações 
de sensibilização para melhorar a imagem 
dos produtos hortícolas junto da 
população alvo; e

Or. fr

Alteração 898
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Certos custos conexos relacionados 
com a logística, a distribuição, o 
equipamento, a publicidade, a 
monitorização, a avaliação e medidas de 
acompanhamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 899
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Certos custos conexos relacionados com 
a logística, a distribuição, o equipamento, a 
publicidade, a monitorização, a avaliação e 
medidas de acompanhamento.

b) Certos custos conexos relacionados com 
a logística, a distribuição, o equipamento, a 
publicidade, as medidas educativas sobre 
hábitos alimentares e saúde pública, a 
monitorização, a avaliação e medidas de 
acompanhamento.

Or. fr

Alteração 900
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram 
previamente, ao nível nacional ou 
regional, uma estratégia para a respetiva 

Suprimido
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aplicação. Esses Estados-Membros 
preveem também as medidas de 
acompanhamento necessárias à eficácia 
do regime.

Or. en

Alteração 901
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos 
hortícolas transformados e das bananas 
elegíveis no âmbito do respetivo regime. 
Porém, essa lista não inclui produtos 
excluídos por medidas adotadas pela 
Comissão, por meio de atos delegados, 
nos termos do artigo 22.º, n.º 2, alínea a). 
Os Estados-Membros selecionam os 
produtos com base em critérios objetivos, 
que podem incluir a sazonalidade, a 
disponibilidade do produto ou 
preocupações ambientais. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos originários da 
União.

Suprimido

Or. en

Alteração 902
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas 
transformados e das bananas elegíveis no 
âmbito do respetivo regime. Porém, essa 
lista não inclui produtos excluídos por 
medidas adotadas pela Comissão, por meio 
de atos delegados, nos termos do
artigo 22.º, n.º 2, alínea a). Os Estados-
Membros selecionam os produtos com 
base em critérios objetivos, que podem 
incluir a sazonalidade, a disponibilidade do 
produto ou preocupações ambientais. Neste 
contexto, os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos originários da 
União.

3. Ao elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 
frutas e produtos hortícolas, de frutas e 
produtos hortícolas transformados e das 
bananas elegíveis no âmbito do respetivo 
regime. Todavia, essa lista não inclui os 
produtos excluídos por medidas adotadas 
pela Comissão, por meio de atos 
delegados, em conformidade com o
artigo 22.º, n.º 2, alínea a). Os Estados-
Membros escolhem os produtos com base 
em critérios objetivos, que devem incluir a 
sazonalidade, a variedade, a qualidade 
nutricional, a disponibilidade do produto a 
partir das cadeias alimentares locais ou 
das preocupações ambientais (agricultura 
biológica). Neste contexto, os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para os concursos públicos e 
devem dar preferência aos produtos 
originários da União, de um 
Estado-Membro ou de uma região.

Or. fr

Alteração 903
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas 
transformados e das bananas elegíveis no 
âmbito do respetivo regime. Porém, essa 
lista não inclui produtos excluídos por 
medidas adotadas pela Comissão, por meio 
de atos delegados, nos termos do 
artigo 22.º, n.º 2, alínea a). Os 

3. Ao elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas 
transformados e das bananas elegíveis no 
âmbito do respetivo regime. Porém, essa 
lista não inclui produtos excluídos por 
medidas adotadas pela Comissão, por meio
de atos delegados, nos termos do 
artigo 22.º, n.º 2, alínea a). Os 
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Estados-Membros selecionam os produtos 
com base em critérios objetivos, que 
podem incluir a sazonalidade, a 
disponibilidade do produto ou 
preocupações ambientais. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos originários da 
União.

Estados-Membros selecionam os produtos 
com base em critérios objetivos, que 
podem incluir a sazonalidade, a 
disponibilidade do produto ou 
preocupações ambientais. Neste contexto, 
os Estados-Membros devem dar 
preferência aos produtos originários da 
União; quanto aos produtos incluídos nos 
regimes de ajudas sociais, nomeadamente 
a distribuição de fruta nas escolas, devem 
ser produtos exclusivamente originários 
da UE.

Or. fr

Alteração 904
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas 
transformados e das bananas elegíveis no 
âmbito do respetivo regime. Porém, essa 
lista não inclui produtos excluídos por 
medidas adotadas pela Comissão, por meio 
de atos delegados, nos termos do artigo 
22.º, n.º 2, alínea a). Os Estados-Membros 
selecionam os produtos com base em 
critérios objetivos, que podem incluir a 
sazonalidade, a disponibilidade do produto 
ou preocupações ambientais. Neste 
contexto, os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos originários da 
União.

3. As elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas 
transformados e das bananas elegíveis no 
âmbito do respetivo regime. Porém, essa 
lista não inclui produtos excluídos por 
medidas adotadas pela Comissão, por meio 
de atos delegados, nos termos do artigo 
22.º, n.º 2, alínea a). Os Estados-Membros 
selecionam os produtos com base em 
critérios objetivos, que podem incluir a 
sazonalidade, a disponibilidade do produto 
ou preocupações ambientais. Neste 
contexto, os Estados-Membros podem dar 
preferência aos produtos originários da 
União e a produtos originários de 
produções locais, favorecendo assim as 
cadeias de abastecimento curtas.

Or. pt
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Alteração 905
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exceder 150 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

Suprimido

Or. en

Amendment 906
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exceder 150 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

a) Exceder 200 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

Or. fr

Alteração 907
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exceder 150 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

a) Exceder 90 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

Or. en

Alteração 908
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exceder 150 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

a) Exceder 90 milhões de EUR por ano 
letivo; nem

Or. en

Justificação

O financiamento para este regime deve permanecer ao nível atual, não devendo ser 
aumentado, em particular porque o Tribunal de Contas lançou recentemente dúvidas sobre a 
eficácia do regime.

Alteração 909
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceder 75 % dos custos de 
fornecimento e dos custos conexos 
referidos no n.º 1 ou 90 % desses custos 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do Tratado; nem

Suprimido

Or. en

Alteração 910
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceder 75 % dos custos de 
fornecimento e dos custos conexos 

b) Exceder 50 % dos custos de 
fornecimento e dos custos conexos 
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referidos no n.º 1 ou 90 % desses custos 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do Tratado; nem

referidos no n.º 1 ou 75 % desses custos 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do Tratado; nem

Or. en

Alteração 911
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceder 75 % dos custos de 
fornecimento e dos custos conexos 
referidos no n.º 1 ou 90 % desses custos 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do Tratado;

b) Exceder 75 % dos custos de 
fornecimento e dos custos conexos 
referidos no n.º 1 ou 90 % desses custos 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do Tratado e nas ilhas 
menores do mar Egeu previstas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/2006;

Or. el

Alteração 912
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cobrir senão os custos de fornecimento
e os custos conexos referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 913
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O montante estipulado no n.º 4, 
alínea a), pode ser revisto em função de 
necessidades supervenientes relacionadas 
com a implementação das estratégias 
referidas no n.º 2

Or. pt

Alteração 914
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A ajuda da União prevista no n.º 1 não 
pode ser utilizada para substituir o 
financiamento de regimes nacionais 
existentes de distribuição de fruta nas 
escolas, ou outros regimes de distribuição 
nas escolas que incluam fruta. No 
entanto, se um Estado-Membro já 
dispuser de um regime que poderia ser 
elegível para a ajuda da União nos termos 
do presente artigo e tencionar alargá-lo 
ou torná-lo mais eficaz, nomeadamente 
em relação ao grupo-alvo, à sua duração 
ou aos produtos elegíveis, a ajuda da 
União pode ser concedida, desde que 
sejam respeitados os limites do n.º 4, 
alínea b), no que respeita à proporção da 
ajuda da União em relação à totalidade da 
contribuição nacional. Neste caso, o
Estado-Membro deve indicar na sua 
estratégia de execução de que modo 
tenciona alargar o regime ou torná-lo 
mais eficaz.

Suprimido

Or. en
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Alteração 915
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para além da ajuda da União, os 
Estados-Membros podem conceder uma 
ajuda nacional em conformidade com o 
artigo 152.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 916
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O regime da União de distribuição de 
fruta nas escolas não prejudica quaisquer 
regimes nacionais distintos de 
distribuição de fruta nas escolas 
compatíveis com a legislação da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 917
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A União pode também financiar, ao 
abrigo do artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º […] relativo ao financiamento, à 

Suprimido
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gestão e à vigilância da política agrícola 
comum, ações de informação, vigilância e 
avaliação relacionadas com o regime de 
distribuição de fruta nas escolas, 
incluindo a sensibilização do público para 
o regime, e ações conexas de ligação em 
rede.

Or. en

Alteração 918
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido
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 4.
2. Tendo em conta a necessidade de 
estimular nas crianças hábitos 
alimentares saudáveis, a Comissão pode, 
por meio de atos delegados, estabelecer 
regras sobre:
a) Os produtos não elegíveis para o 
regime, tendo em conta aspetos 
nutricionais;
b) O grupo-alvo do regime;
c) As estratégias nacionais ou regionais a 
elaborar pelos Estados-Membros com 
vista ao benefício da ajuda, incluindo as 
medidas de acompanhamento;
d) A aprovação e a seleção dos 
requerentes da ajuda.
3. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar uma utilização eficiente e 
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direcionada dos fundos europeus, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adotar regras sobre:
a) Os critérios objetivos para a repartição 
da ajuda entre Estados-Membros, a 
repartição indicativa da ajuda entre os 
Estados-Membros e o método de 
reatribuição da ajuda entre os 
Estados-Membros com base nos pedidos 
recebidos;
b) As despesas elegíveis para ajuda, 
incluindo a possibilidade de fixação de 
um limite máximo global para essas 
despesas;
c) A monitorização e avaliação.
4. Tendo em conta a necessidade de 
promover o conhecimento do regime, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados, exigir que os 
Estados-Membros participantes 
divulguem a subvenção do regime.

Or. en

Alteração 919
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os produtos não elegíveis para o
regime, tendo em conta aspetos 
nutricionais;

a) Os produtos não admissíveis a título do 
regime, tendo em conta aspetos 
nutricionais, qualitativos e ambientais;

Or. fr

Alteração 920
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As estratégias nacionais ou regionais a 
elaborar pelos Estados-Membros com vista 
ao benefício da ajuda, incluindo as medidas 
de acompanhamento;

c) As estratégias nacionais ou regionais a 
elaborar pelos Estados-Membros com vista 
ao benefício da ajuda, incluindo as medidas 
de acompanhamento, que podem incluir 
informações sobre medidas educativas 
relativas a hábitos alimentares saudáveis, 
métodos avançados de produção 
sustentável, cadeias alimentares locais e 
luta contra o desperdício alimentar;

Or. fr

Alteração 921
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os critérios objetivos para a repartição
da ajuda entre Estados-Membros, a
repartição indicativa da ajuda entre os 
Estados-Membros e o método de 
reatribuição da ajuda entre os 
Estados-Membros com base nos pedidos 
recebidos;

a) O método de reatribuição entre 
Estados-Membros da repartição indicativa 
da ajuda, referida no artigo 21.º, n.º 4, 
alínea a), com base nos pedidos de ajuda
recebidos;

Or. pl

Justificação

Esclarecimento das disposições.

Alteração 922
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os critérios objetivos para a repartição
da ajuda entre Estados-Membros, a 
repartição indicativa da ajuda entre os 
Estados-Membros e o método de 
reatribuição da ajuda entre os 
Estados-Membros com base nos pedidos 
recebidos;

a) Os critérios claramente definidos para a 
repartição da ajuda entre 
Estados-Membros, a repartição indicativa 
da ajuda entre os Estados-Membros e o 
método de reatribuição da ajuda entre os 
Estados-Membros com base nos pedidos 
recebidos;

Or. en

Justificação

Em vez da redação critérios «objetivos», que não deixa claro o seu significado e como 
ocorrerá a alocação, seria preferível ter critérios «claramente definidos» para a alocação de 
ajuda entre os Estados-Membros.

Alteração 923
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A monitorização e avaliação. Suprimido

Or. de

Alteração 924
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) À repartição definitiva da ajuda 
entre os Estados-Membros participantes, 
dentro dos limites das dotações 



AM\909522PT.doc 97/178 PE494.488v01-00

PT

orçamentais disponíveis;

Or. de

Alteração 925
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Aos pedidos e pagamentos de ajuda.

Or. de

Alteração 926
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
exame

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar todas as medidas 
necessárias no que respeita à presente 
subseção, nomeadamente:
a) À repartição definitiva da ajuda entre 
os Estados-Membros participantes, dentro 
dos limites das dotações orçamentais 
disponíveis;
b) Aos pedidos e pagamentos de ajuda;
c) Aos métodos de divulgação do regime e 
às ações conexas de ligação em rede.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
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exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 927
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À repartição definitiva da ajuda entre 
os Estados-Membros participantes, dentro 
dos limites das dotações orçamentais 
disponíveis;

Suprimido

Or. de

Alteração 928
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos pedidos e pagamentos de ajuda; Suprimido

Or. de

Alteração 929
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, por meio de atos delegados e de 
atos de execução nos termos dos artigos 
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produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos.

25.º e 26.º, é concedida uma ajuda da 
União para a distribuição de leite e de 
certos produtos lácteos às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino.

Or. de

Alteração 930
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos.

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos, incluindo medidas de 
acompanhamento.

Or. fr

Alteração 931
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos.

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos referidos no 
artigo 20.º-A, de certos produtos do setor 
do leite e dos produtos lácteos.

Or. fr
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Alteração 932
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos.

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos abrangidos pelos códigos 
NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 ou pelos 
códigos NC 2202 90.

Or. en

Alteração 933
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos.

1. É concedida uma ajuda da União para o 
fornecimento às crianças, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos do setor do leite e dos produtos 
lácteos, e ainda para a divulgação desses 
mesmos regimes de fornecimento.

Or. lt

Alteração 934
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem Suprimido
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participar no regime elaboram 
previamente uma estratégia, ao nível 
nacional ou regional, para a respetiva 
aplicação.

Or. en

Justificação

A estratégia nacional deve ser deixada de fora por razões de simplificação.

Alteração 935
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram 
previamente uma estratégia, ao nível 
nacional ou regional, para a respetiva 
aplicação.

Suprimido

Or. lt

Alteração 936
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, ao nível nacional ou 
regional, para a respetiva aplicação.

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram 
previamente, ao nível nacional ou regional, 
para a respetiva aplicação, uma estratégia 
para as medidas de acompanhamento 
sobre os hábitos alimentares, a qualidade 
dos alimentos e a saúde pública.
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Or. fr

Alteração 937
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, aquando da 
definição as suas estratégias, elaboram 
uma lista de produtos elegíveis no âmbito 
do respetivo regime.

Or. pl

Justificação

Como no caso do regime de distribuição de fruta nas escolas, é necessário incluir os 
elementos essenciais da estratégia no ato de base.

Alteração 938
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Observa-se que determinados 
Estados-Membros já dispõem de 
estruturas criadas para a distribuição de 
refeições nas escolas. O programa de 
distribuição de leite nas escolas da UE 
deve poder utilizar e beneficiar dessas 
estruturas; devendo ser tido em conta que 
o sistema existente não exclui o apoio da 
União à distribuição de leite nas escolas.

Or. en
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Alteração 939
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas relativas à fixação da ajuda 
da União para todos os tipos de leite são 
tomadas pelo Conselho em conformidade 
com o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 43.º, n.º 3, é a exceção ao processo legislativo ordinário, através do qual o Conselho
adota medidas para a fixação das ajudas, dos preços e das quantidades. Pretendemos que as 
medidas para a fixação da ajuda da União para o leite sejam tomadas por codecisão, pelo 
que a presente alteração suprime o artigo 24.º, n.º 4.

Alteração 940
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas relativas à fixação da ajuda 
da União para todos os tipos de leite são 
tomadas pelo Conselho em conformidade 
com o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado.

Suprimido

Or. de

Alteração 941
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem dar 
preferência a produtos originários de 
produções locais, favorecendo assim as 
cadeias de abastecimento curtas.

Or. pt

Alteração 942
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta a evolução dos padrões 
de consumo de produtos lácteos e as 
inovações e evolução do mercado dos 
produtos lácteos, bem como aspetos 
nutricionais, a Comissão determina, por 
meio de atos delegados, os produtos 
elegíveis para o regime e adota regras 
relativas às estratégias nacionais ou 
regionais a elaborar pelos 
Estados-Membros com vista ao benefício 
da ajuda e ao grupo-alvo do regime.

2. Tendo em conta a evolução dos padrões 
de consumo de produtos lácteos e as 
inovações e evolução do mercado dos 
produtos lácteos, bem como aspetos 
nutricionais, a Comissão determina, por 
meio de atos delegados, os produtos 
elegíveis para o regime e adota regras 
relativas às estratégias nacionais ou 
regionais a elaborar pelos 
Estados-Membros com vista ao benefício 
da ajuda, incluindo medidas de 
acompanhamento referentes às medidas 
educativas relativas a hábitos alimentares 
saudáveis, métodos de produção 
sustentáveis, cadeias alimentares locais e 
luta contra o desperdício alimentar, assim 
como ao grupo-alvo do regime.

Or. fr

Alteração 943
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Parte II – título I – capítulo II – secção 2-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

AJUDAS NO SETOR DO LEITE E DOS 
PRODUTOS LÁCTEOS PARA 

UTILIZAÇÃO ESPECIAL

Or. en

Alteração 944
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Ajuda para o leite desnatado e o leite em 
pó desnatado utilizados na alimentação 

dos animais
1. Em caso de constituição ou risco de 
constituição de excedentes de produtos 
lácteos que criem, ou possam criar, um 
desequilíbrio grave do mercado, a 
Comissão pode decidir da concessão de 
uma ajuda para o leite desnatado e o leite 
em pó desnatado produzidos na União e 
utilizados na alimentação dos animais, em 
conformidade com condições e normas de 
produto a determinar pela Comissão. A 
ajuda pode ser fixada previamente ou por 
concurso.
Para efeitos do presente artigo, o leitelho 
e o leitelho em pó são equiparados ao leite 
desnatado e ao leite em pó desnatado.
2. Os montantes da ajuda são fixados pela 
Comissão tendo em conta o preço de 
referência fixado no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea e), subalínea ii), para o leite em pó 
desnatado e a evolução da situação do 
mercado no que respeita ao leite 
desnatado e ao leite em pó desnatado.
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Or. en

Alteração 945
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Ajuda para o leite desnatado e o leite em 
pó desnatado utilizados na alimentação 

dos animais
1. Em caso de constituição ou risco de 
constituição de excedentes de produtos 
lácteos que criem, ou possam criar, um 
desequilíbrio grave do mercado, a 
Comissão pode decidir da concessão de 
uma ajuda para o leite desnatado e o leite 
em pó desnatado produzidos na União e 
utilizados na alimentação dos animais, em 
conformidade com condições e normas de 
produto a determinar pela Comissão. A 
ajuda pode ser fixada previamente ou por 
concurso.
Para efeitos do presente artigo, o leitelho 
e o leitelho em pó são equiparados ao leite 
desnatado e ao leite em pó desnatado.
2. Os montantes da ajuda são fixados pela 
Comissão tendo em conta o preço de 
referência fixado no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea e), subalínea ii), para o leite em pó 
desnatado e a evolução da situação do 
mercado no que respeita ao leite 
desnatado e ao leite em pó desnatado.

Or. en

Alteração 946
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
Ajuda para o leite desnatado 

transformado em caseína e caseinatos
1. Em caso de constituição ou risco de 
constituição de excedentes de produtos 
lácteos que criem, ou possam criar, um 
desequilíbrio grave do mercado, a 
Comissão pode decidir da concessão de 
uma ajuda para o leite desnatado 
produzido na União e transformado em 
caseína e caseinatos, em conformidade 
com condições e normas de produto a 
determinar pela Comissão para esse leite 
e a caseína ou caseinatos fabricados a 
partir dele. A ajuda pode ser fixada 
previamente ou por concurso.
2. A ajuda é fixada pela Comissão tendo 
em conta a evolução da situação do 
mercado no que respeita ao leite em pó 
desnatado e o preço de referência fixado 
no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), 
para o leite em pó desnatado.
A ajuda pode variar, consoante o leite 
desnatado tenha sido transformado em 
caseína ou caseinatos e consoante a 
qualidade destes produtos.

Or. en

Alteração 947
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
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Ajuda para o leite desnatado 
transformado em caseína e caseinatos

1. Em caso de constituição ou risco de 
constituição de excedentes de produtos 
lácteos que criem, ou possam criar, um 
desequilíbrio grave do mercado, a 
Comissão pode decidir da concessão de 
uma ajuda para o leite desnatado 
produzido na União e transformado em 
caseína e caseinatos, em conformidade 
com condições e normas de produto a 
determinar pela Comissão para esse leite 
e a caseína ou caseinatos fabricados a 
partir dele. A ajuda pode ser fixada 
previamente ou por concurso.
2. A ajuda é fixada pela Comissão tendo 
em conta a evolução da situação do 
mercado no que respeita ao leite em pó 
desnatado e o preço de referência fixado 
no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), 
para o leite em pó desnatado.
A ajuda pode variar, consoante o leite 
desnatado tenha sido transformado em 
caseína ou caseinatos e consoante a 
qualidade destes produtos.

Or. en

Alteração 948
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-C
Ajuda para o leite desnatado e o leite em 
pó desnatado utilizados na alimentação 

dos animais
1. Em caso de constituição ou risco de 
constituição de excedentes de produtos 
lácteos, que criem ou possam criar um 
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desequilíbrio grave do mercado, a 
Comissão pode, por meio de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento referido no artigo 162.º, 
n.º 2, decidir da concessão de uma ajuda 
para o leite desnatado e o leite em pó 
desnatado produzidos na União e 
utilizados na alimentação dos animais, em 
conformidade com condições e normas de 
produto a determinar pela Comissão, por 
meio de atos delegados, com base no 
artigo 25.º-C.
Para efeitos do presente artigo, o leitelho 
e o leitelho em pó são equiparados ao leite 
desnatado e ao leite em pó desnatado.
2. As medidas relativas à fixação dos 
montantes da ajuda são tomadas pelo 
Conselho em conformidade com o artigo 
43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. pl

Alteração 949
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-D
Ajuda para o leite desnatado 

transformado em caseína e caseinatos
1. Em caso de constituição ou risco de 
constituição de excedentes de produtos 
lácteos, que criem ou possam criar um 
desequilíbrio grave do mercado, a 
Comissão pode, por meio de atos de 
execução, decidir da concessão de uma 
ajuda para o leite desnatado produzido na 
União e transformado em caseína e 
caseinatos, em conformidade com 
condições e normas de produto a 
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determinar pela Comissão, por meio de 
atos delegados, com base no artigo 25.º-C, 
para esse leite e a caseína ou caseinatos 
fabricados a partir dele.
2. As medidas relativas à fixação dos 
montantes da ajuda são tomadas pelo 
Conselho em conformidade com o artigo 
43.º, n.º 3, do Tratado.

Or. pl

Alteração 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-E
Poderes delegados

1. A fim de garantir a eficiência da ajuda 
atribuída pela União referida nos artigos 
25.º-A e 25.º-B, a Comissão pode, por 
meio de atos delegados, estabelecer regras 
relativas a:
a) condições adicionais ligadas à 
elegibilidade dos produtos para ajuda, a 
utilização das mesmas e normas relativas 
a estes produtos;
b) critérios de aprovação por parte dos 
Estados-Membros das empresas 
transformadoras do leite em pó desnatado 
destinado à utilização na alimentação dos 
animais que se baseiam em produtos para 
a apresentação dos pedidos de ajuda.
2. A fim de garantir que o leite desnatado 
e o leite em pó desnatado, aos quais foram 
atribuídas ajudas definidas nos artigos 
25.º-A e 25.º-B, são utilizados de acordo 
com os fins a que se destinam, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, 
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determinar os registos que as empresas 
têm de manter.
3. A fim de garantir que as empresas 
cumpram as suas obrigações, a Comissão 
exige, por meio de atos delegados, a 
constituição de uma garantia quando for 
pago um adiantamento da ajuda e quando 
as empresas participarem em concursos 
relativos à compra de leite em pó 
desnatado proveniente da intervenção 
pública.

Or. pl

Alteração 951
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-F
Poderes de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas necessárias 
relacionadas com os artigos 25.º-A e 25.º-
B, relativas em particular a:
a) procedimentos de aprovação das 
empresas transformadoras do leite em pó 
desnatado destinado à utilização na 
alimentação dos animais;
b) ajustamento das taxas de ajudas a 
realizar em função da qualidade do leite 
desnatado utilizado;
c) requisitos relativos à embalagem, 
informações que devem constar da 
embalagem e requisitos relativos aos 
produtos transportados a granel;
d) entregas de alimentos para animais;
e) controlos e inspeções a realizar pelos 
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Estados-Membros e análises a executar;
f) procedimentos de apresentação dos 
pedidos e de pagamento de ajuda;
g) procedimentos aplicados quando o leite 
em pó desnatado for transferido das 
existências de intervenção para a 
utilização na alimentação dos animais;
h) informações requeridas para além dos 
registos que as empresas devem manter;
i) procedimentos relativos à garantia que 
deve ser constituída e o montante da 
mesma.

Or. pl

Alteração 952
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-G
Secção II

Utilização de caseína e caseinatos no 
fabrico de queijo
1. Caso seja concedida ajuda ao abrigo do 
artigo 25.º-B, a utilização de caseína e 
caseinatos no fabrico de queijo pode 
exigir uma autorização prévia, que só é 
concedida se essa utilização for 
necessária para o fabrico dos produtos.
2. Para efeitos da presente subsecção, 
entende-se por:
a) «Queijo»: os produtos do código NC 
0406, fabricados no território da União;
b) «Caseína e caseinatos»: os produtos 
dos códigos NC 3501 10 90 e 3501 90 90, 
utilizados em natureza ou sob a forma de 
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mistura.

Or. pl

Alteração 953
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-H
Poderes delegados

A fim de garantir a eficiência da ajuda 
atribuída pela União referida no artigo 
25.º-B, a Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adotar regras:
a) que exigem autorização prévia à 
utilização de caseína e caseinatos referida 
no artigo 25.º-E;
b) relativas à percentagem máxima de 
caseína e caseinatos a incorporar no 
queijo com base em critérios objetivos, 
atendendo às necessidades tecnológicas;

Or. pl

Alteração 954
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 26-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-I
Poderes de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
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execução, adotar todas as medidas 
necessárias para a utilização de caseína e 
caseinatos referida no artigo 25.º-E, 
incluindo, nomeadamente:
a) a concessão pelos Estados-Membros 
das autorizações no que respeita à 
utilização de caseína e caseinatos no 
fabrico de queijo;
b) as obrigações a cumprir pelas empresas 
autorizadas em conformidade com a 
alínea a);

Or. pl

Justificação

A manutenção dos mecanismos de ajuda para o leite desnatado e o leite em pó desnatado 
destinados à utilização na alimentação dos animais e de ajuda para o leite desnatado 
utilizado na produção de caseína e caseinatos proporcionará uma maior estabilidade do 
mercado de proteínas lácteas e constituirá um elemento da rede de segurança no caso de 
desequilíbrios graves nos mercados.

Alteração 955
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza, Georgios
Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 26-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-J
Insta-se a Comissão a conceber, no prazo 
de um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento, um programa 
semelhante àqueles que promovem o 
consumo de produtos lácteos, fruta e 
vegetais nas escolas. Os Estados-Membros 
poderão decidir voluntariamente aderir a 
este programa e assim beneficiar de 
financiamento da UE na mesma ordem de 
grandeza que os programas existentes 
acima mencionados.

Or. en
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Alteração 956
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Ajuda às organizações de operadores Programas nacionais de apoio ao setor do 
azeite e das azeitonas de mesa

Or. pt

Alteração 957
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Ajuda às organizações de operadores Ajuda às organizações de produtores

Or. it

Alteração 958
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A União financia programas de trabalho 
trienais a elaborar pelas organizações de 
operadores definidas no artigo 109.º em 
um ou mais dos seguintes domínios:

1. A União financia programas de trabalho 
nacionais a elaborar pelas organizações de 
produtores definidas no artigo 106.º em 
um ou mais dos seguintes domínios:

Or. pt
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Alteração 959
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A União financia programas de trabalho 
trienais a elaborar pelas organizações de 
operadores definidas no artigo 109.º em 
um ou mais dos seguintes domínios:

1. A União financia programas de trabalho 
trienais a elaborar pelas organizações de 
produtores definidas no artigo 106.º em 
um ou mais dos seguintes domínios:

Or. it

Alteração 960
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Melhoramento da competitividade da 
olivicultura através da modernização;

Or. pt

Alteração 961
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Acompanhamento e regulação do 
mercado do setor do azeite e das 
azeitonas;

Or. pt
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Alteração 962
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Acompanhamento e gestão 
administrativa do mercado no setor do 
azeite e da azeitona de mesa;

Or. it

Alteração 963
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Divulgação de informação sobre as 
atividades das organizações de produtores 
com vista a melhorar a qualidade do 
azeite e da azeitona de mesa;

Or. it

Alteração 964
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Concentração da oferta e colocação 
no mercado dos produtos de agricultores 
que sejam membros de uma organização 
de produtores;

Or. it
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Alteração 965
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Redução dos custos de produção e 
estabilização dos preços no produtor;

Or. it

Alteração 966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a difusão de informações sobre as 
ações desenvolvidas por organizações de 
produtores para melhorar a qualidade do 
azeite e da azeitona de mesa.

Or. pt

Alteração 967
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Divulgação de informação sobre as 
ações realizadas pelas organizações de 
operadores e os sistemas de 
rastreabilidade e certificação com vista a 
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melhorar a qualidade do azeite e da 
azeitona de mesa;

Or. it

Alteração 968
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Divulgação de informação sobre as 
ações realizadas pelas organizações de 
operadores com vista a melhorar a 
qualidade do azeite e da azeitona de mesa 
e sobre os sistemas de rastreabilidade e 
certificação;

Or. it

Alteração 969
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Divulgação de ações de informação 
realizadas pelas organizações de 
produtores com vista a melhorar a 
qualidade do azeite e da azeitona de mesa.

Or. it

Alteração 970
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, 
Paolo Bartolozzi
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promoção comercial dos produtos;

Or. it

Alteração 971
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) a concentração da oferta e a 
colocação no mercado;

Or. pt

Alteração 972
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Concentração da oferta e colocação 
no mercado dos produtos de agricultores 
que sejam membros de uma organização 
de produtores.

Or. it

Alteração 973
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) Modernização e restruturação dos 
sistemas de produção.

Or. it

Alteração 974
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) os custos de produção e otimização 
de preços no produtor de estabilização.

Or. pt

Alteração 975
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Redução dos custos de produção e 
estabilização dos preços no produtor;

Or. it

Alteração 976
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Outros Estados-Membros diferentes 
dos listados acima, podem utilizar parte 
ou a totalidade do limite financeiro 
definido nos termos do artigo 14 º do 
Regulamento [XXXX/XXXX] do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece as regras relativas aos 
pagamentos diretos aos agricultores no 
âmbito dos regimes de apoio ao abrigo da 
política agrícola comum e fundos de 
desenvolvimento rural.

Or. pt

Alteração 977
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 75 %, para as atividades nos domínios 
referidos no n.º 1, alínea a);

a) 100 %, para as atividades nos domínios 
referidos no n.º 1, alínea a); e na ação 
referente ao acompanhamento e à gestão 
administrativa do mercado; 

Or. fr

Alteração 978
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 75 %, para as atividades nos domínios 
referidos no n.º 1, alínea a);

a) 90 %, para as atividades nos domínios 
referidos no n.º 1, alínea a);
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Or. it

Alteração 979
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 75 %, para as atividades nos domínios 
referidos no n.º 1, alínea a);

a) 75 %, para as atividades nos domínios 
referidos no n.º 1, alíneas a) e b-A);

Or. it

Alteração 980
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 75 %, para os investimentos em ativos 
imobilizados, e 50 %, para as outras 
atividades, no domínio referido no n.º 1, 
alínea b);

b) 100 %, para os investimentos em ativos 
imobilizados, e 75 %, para as outras 
atividades, no domínio referido no n.º 1, 
alínea b);

Or. fr

Alteração 981
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 75 %, para os investimentos em ativos 
imobilizados, e 50 %, para as outras 

b) 90 %, para os investimentos em ativos 
imobilizados, e 60 %, para as outras 
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atividades, no domínio referido no n.º 1, 
alínea b);

atividades, no domínio referido no n.º 1, 
alínea b);

Or. it

Alteração 982
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 75 %, para os investimentos em ativos 
imobilizados, e 50 %, para as outras 
atividades, no domínio referido no n.º 1, 
alínea b);

b) 75 %, para os investimentos em ativos 
imobilizados, e 50 %, para as outras 
atividades, no domínio referido no n.º 1, 
alíneas b), c) e b-C);

Or. it

Alteração 983
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 75 %, para os programas de trabalho 
executados em pelo menos três países 
terceiros ou Estados-Membros 
não-produtores por organizações de 
operadores aprovadas de, pelo menos, dois 
Estados-Membros produtores, nos 
domínios referidos no n.º 1, alínea c), e 
50 %, para as outras atividades nesses 
domínios.

c) 75 %, para os programas de trabalho 
executados em pelo menos três países 
terceiros ou Estados-Membros 
não-produtores por organizações de 
operadores aprovadas de, pelo menos, dois 
Estados-Membros produtores, nos 
domínios referidos no n.º 1, alínea c), e 
50 %, para as outras atividades nesses 
domínios. O Estado-Membro assegura um 
financiamento complementar até 50 % 
dos custos não cobertos pelo 
financiamento da União. 

Or. fr
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Alteração 984
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os outros Estados-Membros, que não 
os referidos acima, podem utilizar uma 
parte ou a totalidade do limite financeiro 
fixado nos termos do artigo 14.º do 
Regulamento (…) do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que estabelece 
regras para os pagamentos diretos aos 
agricultores ao abrigo de regimes de 
apoio no âmbito da política agrícola 
comum.

Or. it

Alteração 985
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Programas nacionais para apoiar o azeite 

e as azeitonas de mesa
1. A União Europeia financia programas 
nacionais na área do azeite e das 
azeitonas de mesa com os seguintes 
objetivos:
a) Melhorar a competitividade do setor 
através da modernização do potencial 
produtivo;
b) Aumentar o consumo de azeite e de 
azeitonas dentro e fora da União 
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Europeia;
c) Melhorar a qualidade da produção de 
azeite e azeitonas de mesa;

Or. en

Alteração 986
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Às condições de aprovação das 
organizações de operadores, para efeitos 
do regime de ajuda, e de suspensão ou 
retirada dessa aprovação;

a) Às condições de aprovação dos 
programas nacionais;

Or. pt

Alteração 987
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) À afetação do financiamento da União a 
medidas especiais;

c) À afetação do financiamento da União 
aos diversos programas nacionais;

Or. pt

Alteração 988
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) À execução de programas de 
trabalho e à alteração desses programas.

Or. de

Alteração 989
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Regime de introdução do azeite na dieta 

das escolas
A Comissão Europeia deve elaborar um 
programa para a introdução do azeite na 
dieta escolar, em linha com os programas 
para a distribuição de fruta e leite nas 
escolas. Os Estados-Membros que 
desejem participar no regime elaboram 
previamente uma estratégia, ao nível 
nacional ou regional, para a respetiva 
aplicação.

Or. pt

Alteração 990
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À execução de programas de trabalho e 
à alteração desses programas;

Suprimido

Or. de
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Alteração 991
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Martin 
Kastler, Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Ajudas no setor do lúpulo

1. A Comunidade financia um pagamento 
às organizações de produtores no setor do 
lúpulo reconhecidas nos termos do artigo 
122.º a fim de ir ao encontro dos objetivos 
referidos nesse artigo.

2. O financiamento anual da Comunidade 
para o pagamento às organizações de 
produtores é de 2 277 000 EUR para a 
Alemanha.
3. A Comissão aprova as regras de 
execução da presente subsecção.

Or. de

Alteração 992
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Ajudas no setor do lúpulo

Ajudas às organizações de produtores
1. A Comunidade financia um pagamento 
às organizações de produtores no setor do 
lúpulo reconhecidas nos termos do artigo 
106.º a fim de ir ao encontro dos objetivos 
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referidos nesse mesmo artigo.
2. O financiamento anual da Comunidade 
para o pagamento às organizações de 
produtores é de 2 277 000 EUR para a 
Alemanha.
3. A Comissão aprova as regras de 
execução da presente subsecção.

Or. de

Alteração 993
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte II – título I – capítulo II – secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Ajuda no setor das frutas e produtos 
hortícolas

Ajuda às organizações de produtores

Or. es

Justificação

Deve alargar-se o modelo das organizações de produtores de frutas e de produtos agrícolas a 
todos os setores. Esta alteração está sujeita à aprovação da alteração da proposta do 
regulamento do Conselho que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, 
COM(2011) 398 final, para aumentar a proposta económica do Quadro Financeiro 
Plurianual 2014-2020 em 7 mil milhões de euros adicionais anuais para as despesas 
relacionadas com o mercado e os pagamentos diretos.

Alteração 994
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Ajuda aos agrupamentos de produtores
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1. Durante o período de transição 
permitido nos termos do artigo 110.º 
(novo), os Estados-Membros podem 
conceder aos agrupamentos de produtores 
do setor frutícola e hortícola, formados 
com vista a serem reconhecidos como 
organizações de produtores:
а) Uma ajuda no sentido de incentivar a 
sua constituição e facilitar as suas 
operações administrativas;
b) Uma ajuda, concedida diretamente ou 
através de instituições de crédito, no 
sentido de cobrir parte dos investimentos 
necessários à obtenção do 
reconhecimento e definidos no plano de 
reconhecimento referido no artigo 110.º, 
n.º 1 (novo).
2. A ajuda referida no n.º 1 é ser 
reembolsada pela Comissão em 
conformidade com as regras a adotar pela 
Comissão sobre o financiamento das 
medidas em causa, incluindo os limiares, 
os limites máximos e o grau de 
financiamento comunitário.
3. A ajuda referida no n.º 1-A é 
determinada para cada agrupamento de 
produtores com base na respetiva 
produção comercializada e ascende no 
primeiro, segundo, terceiro, quarto e 
quinto anos a:
а) 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 % do valor da 
produção comercializada, respetivamente.
As percentagens podem ser reduzidas em 
relação ao valor da produção 
comercializada que exceder um limiar. 
Pode ser aplicado um limite máximo à 
ajuda a pagar num dado ano a um 
agrupamento de produtores.

Or. bg

Alteração 995
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As organizações de produtores do setor 
das frutas e produtos hortícolas podem 
constituir fundos operacionais.

1. As organizações de produtores 
contempladas no artigo 106.º do presente 
regulamento podem constituir fundos 
operacionais financiados:

Or. es

Alteração 996
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelas contribuições financeiras dos 
membros ou da própria organização de 
produtores;

a) Pelas contribuições financeiras dos 
membros, a própria organização de 
produtores ou uma combinação das duas;

Or. es

Alteração 997
de Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelas contribuições financeiras dos 
membros ou da própria organização de 
produtores;

a) Pelas contribuições financeiras dos 
membros ou da própria organização de 
produtores ou uma combinação de ambas;

Or. es
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Alteração 998
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelas contribuições financeiras dos 
membros ou da própria organização de 
produtores;

a) Pelas contribuições financeiras dos 
membros ou da própria organização de 
produtores, ou das organizações de 
produtores à sua associação;

Or. pt

Alteração 999
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão determina as condições 
mediante as quais as associações de 
organizações de produtores contempladas 
no artigo 106.º do presente regulamento 
podem, caso se aplique, constituir fundos 
operacionais e a forma de financiamento 
dos mesmos. Mais concretamente, define 
as regras para garantir que o total da 
ajuda financeira comunitária recebida 
pela associação das organizações de 
produtores e a recebida pelas 
organizações de produtores que são 
membros da mesma não excede o limite 
fixado no artigo 32.º, nº 2. 

Or. es

Justificação

A PAC deve favorecer a concentração da oferta desde a produção, encorajando as 
organizações de produtores a seguirem o modelo atual das organizações de produtores de 
frutas e produtos hortícolas. Contudo, a CE irá propor a todos os setores organizações de 
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produtores que não correspondem às necessidades de estrutura da oferta.

Alteração 1000
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fundos operacionais são utilizados 
exclusivamente para financiar os 
programas operacionais apresentados aos 
Estados-Membros e por eles aprovados.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 1001
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros são 
responsáveis por prever e aplicar os 
controlos e sanções necessários em caso 
de incumprimento dos programas de 
apoio.

Or. en

Justificação

At the moment there is great legal uncertainty about the consequence when the EU audit 
results in non-compliance and penalties. A producer organisation in the fruit and vegetable 
sector can be recognized by the national paying agency, and several years later an EU Audit 
can overrule the recognition and claim a penalty to the national agency. The national agency 
can then again claim the total support back from the producer organisation from 2-4 years 
back. This is happening now (in Denmark), and create a severe legal uncertainty as the 
producer organisation do not have any legal admission to get the recognition from EU. These 
kinds of problems are increasing for the moment in countries in Northern Europe.
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Alteração 1002
de Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.A A Comissão determina as condições 
mediante as quais as associações de 
organizações de produtores de frutas e 
produtos hortícolas podem, caso se 
aplique, constituir fundos operacionais e 
a forma de financiamento dos mesmos. 
Mais concretamente, define as regras 
para garantir que o total da ajuda 
financeira comunitária recebida pela 
associação das organizações de 
produtores e a recebida pelas 
organizações de produtores que são 
membros da mesma não excede o limite 
fixado no artigo 32.º, nº 2. 

Or. es

Alteração 1003
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos referidos no 
artigo 106.º, alínea c), ou dos seguintes 
objetivos:

1. Os programas operacionais prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos referidos no 
artigo 106.º, alínea c), ou dos seguintes 
objetivos:

Or. es
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Alteração 1004
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos referidos no 
artigo 106.º, alínea c), ou dos seguintes 
objetivos:

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos i), ii), iii),
referidos no artigo 106.º, alínea c), ou dois 
dos seguintes objetivos:

Or. es

Justificação

A possibilidade de se poder prosseguir dois ou mais objetivos da alínea c) do artigo 106.º. 
deve restringir-se a dois ou mais objetivos i), ii) ou iii). Caso também fosse permitido optar 
pelos objetivos iv) – vii), os programas operacionais perderiam todo o sentido.

Alteração 1005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos referidos no 
artigo 106.º, alínea c), ou dos seguintes 
objetivos:

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos i), ii) ou iii),
referidos no artigo 106.º, alínea c), ou dois 
dos seguintes objetivos:

Or. es

Justificação

De modo a não perder o objetivo fundamental com o qual as organizações de produtores de 
frutas e de produtos hortícolas têm vindo a funcionar há vários anos – concentrar a oferta 
para realizar uma comercialização conjunta – deveria procurar-se que estas organizações 
desenvolvessem programas operacionais com este mesmo objetivo fundamental.
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Alteração 1006
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos referidos no 
artigo 106.º, alínea c), ou dos seguintes 
objetivos:

1. Os programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas prosseguem 
pelo menos dois dos objetivos i), ii) ou iii),
referidos no artigo 106.º, alínea c), ou dos 
seguintes objetivos:

Or. es

Alteração 1007
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhoramento da qualidade dos 
produtos;

b) Melhoramento da qualidade dos 
produtos, tanto na forma fresca como na
forma processada;

Or. en

Justificação

A alteração enfatiza a posição já tomada no Pacote «Qualidade».

Alteração 1008
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Melhoramento da qualidade dos 
produtos;

b) Melhoramento da qualidade dos 
produtos, frescos ou transformados.

Or. es

Alteração 1009
de Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhoramento da qualidade dos 
produtos;

b) Melhoramento da qualidade dos 
produtos, frescos ou transformados.

Or. es

Alteração 1010
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incremento da valorização comercial dos 
produtos;

c) Incremento da valorização comercial dos 
produtos, incluindo, caso se aplique, por 
meio da transformação; 

Or. es

Alteração 1011
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Incremento da valorização comercial dos 
produtos;

c) Incremento da valorização comercial dos 
produtos, incluindo, caso se aplique, 
através da transformação; 

Or. es

Justificação

Consideramos que é conveniente esclarecer a elegibilidade das ações de transformação a fim 
de evitar possíveis confusões futuras.

Alteração 1012
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais, nomeadamente no 
domínio da água, e métodos de produção, 
fabrico e transformação respeitadores do 
ambiente, incluindo a agricultura biológica, 
a agricultura sustentável e a produção 
integrada; 

Or. fr

Alteração 1013
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais, designadamente 
no âmbito da água, e métodos de 
produção, manipulação, fabricação e 
transformação respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica e a 
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produção integrada;

Or. es

Justificação

Consideramos que é conveniente esclarecer a elegibilidade das ações de transformação a fim 
de evitar equívocos no futuro.

Alteração 1014
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção agronómicos reconhecidos e 
respeitadores do ambiente, incluindo a 
agricultura biológica;

Or. fr

Alteração 1015
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção, fabrico ou processamento
respeitadores do ambiente, incluindo a 
agricultura biológica;

Or. en

Justificação

A alteração enfatiza a posição já tomada no Pacote «Qualidade».
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Alteração 1016
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção, manipulação ou transformação
respeitadores do ambiente, incluindo a 
agricultura biológica;

Or. es

Alteração 1017
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais e métodos de 
manipulação, transformação e produção 
respeitadores do ambiente, incluindo a 
agricultura biológica;

Or. es

Alteração 1018
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

e) Medidas ambientais e métodos de 
produção, fabrico e processamento
respeitadores do ambiente, incluindo a 
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agricultura biológica e a produção 
integrada;

Or. bg

Alteração 1019
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais podem ser 
total ou parcialmente apresentados e 
geridos, diretamente ou por delegação, 
pelas associações das organizações de 
produtores, de acordo com as condições 
estabelecidas pela Comissão.

Or. es

Justificação

O reconhecimento das organizações de produtores (OP) alarga-se a todos os setores 
agrícolas do anexo I do TFUE, para melhorar a produção e a comercialização, sob a 
condição de que sejam constituídas por iniciativa dos produtores e que não violem a livre 
concorrência. Na mesma linha, a figura das associações de organizações de produtores 
(AOP) também se alarga a todos os setores agrícolas do anexo I do TFUE.

Alteração 1020
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais podem ser 
total ou parcialmente apresentados e 
geridos, diretamente ou por delegação, 
pelas associações de produtores, de 
acordo com as condições estabelecidas 
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pela Comissão.

Or. es

Alteração 1021
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As associações de organizações de 
produtores podem agir em nome dos seus 
membros no que respeita à gestão, ao 
tratamento, à aplicação e à apresentação 
dos respetivos programas operacionais.

Or. pt

Alteração 1022
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A prevenção e gestão de crises referida 
no n.º 1, alínea f), consiste em evitar e 
resolver as crises nos mercados das frutas 
e produtos hortícolas e abrange, neste 
contexto:

1. A prevenção e gestão de crises referida 
no n.º 1, alínea f), consiste em evitar e 
resolver as crises nos mercados dos 
diferentes setores e abrange, neste 
contexto:

Or. es

Alteração 1023
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea -a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

-a) A previsão e monitorização da 
produção e do consumo;

Or. pt

Alteração 1024
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A retirada do mercado; a) a gestão pró-ativa da oferta para evitar 
a retirada do mercado;

Or. fr

Alteração 1025
Salvatore Caronna, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A retirada do mercado; a) A retirada do mercado, incluindo para 
os produtos transformados pelas 
organizações de produtores;

Or. it

Alteração 1026
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A colheita em verde ou a não-colheita 
de frutas e produtos hortícolas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A colheita em verde ou a não-colheita 
de frutas e produtos hortícolas;

b) A colheita em verde ou a não-colheita;

Or. es

Alteração 1028
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A promoção e a comunicação; c) A promoção e a comunicação, tanto 
para prevenção como durante o período 
de crise;

Or. en

Justificação

A alteração clarifica a elegibilidade das ações de promoção e comunicação.

Alteração 1029
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
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Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A promoção e a comunicação; c) A promoção e a comunicação quer 
sejam preventivas quer sejam durante o 
período de crise;

Or. es

Alteração 1030
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A promoção e a comunicação; c) A promoção e a comunicação quer 
sejam preventivas quer sejam durante 
períodos de crise;

Or. es

Justificação

Consideramos que é conveniente especificar o alcance da elegibilidade da ação.

Alteração 1031
de Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A promoção e a comunicação; c) A promoção e a comunicação preventiva 
ou em situações de crise;

Or. es
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Alteração 1032
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As medidas de formação; d) Medidas de formação, intercâmbio de 
boas práticas e reforço das capacidades de 
estruturação;

Or. fr

Alteração 1033
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As medidas de formação; d) As medidas de formação ou de cálculo, 
previsão e acompanhamento das 
campanhas;

Or. es

Alteração 1034
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os investimentos que permitam gerir 
mais eficazmente os volumes colocados no 
mercado;
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Or. pt

Alteração 1035
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os seguros de colheita; e) Medidas de prevenção contra perdas de 
colheitas para evitar o recurso ao seguro 
de colheita;

Or. fr

Alteração 1036
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os seguros de colheita; e) Os seguros de colheita ou outro tipo de 
seguros de acordo com as condições 
fixadas pela Comissão;

Or. es

Alteração 1037
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas.

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição e 
alimentação de fundos mutualistas.

Or. it

Alteração 1038
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas.

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição e 
alimentação de fundos mutualistas.

Or. it

Alteração 1039
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas.

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição e 
alimentação de fundos mutualistas.

Or. it

Alteração 1040
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas.

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição e 
alimentação de fundos mutualistas.

Or. it

Alteração 1041
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas.

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas. Também são elegíveis as 
contribuições para os fundos mutualistas, 
de acordo com as condições fixadas pela 
Comissão.

Or. es

Alteração 1042
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas.

f) A participação nas despesas 
administrativas da constituição de fundos 
mutualistas e fundos de investimentos, 
incluindo as contribuições para os fundos 
mutualistas, nas condições fixadas pela 
Comissão.

Or. es
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Justificação

Consideramos necessário alargar a elegibilidade da ação que deverá desenvolver-se no 
regulamento de execução.

Alteração 1043
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea f-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) seguros de crédito;

Or. pl

Justificação

A alteração visa reforçar a gestão de crises.

Alteração 1044
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas de prevenção e gestão de 
crises, nomeadamente o reembolso do 
capital e dos juros referido no terceiro 
parágrafo, não devem representar mais de 
um terço das despesas do programa 
operacional.

Suprimido

Or. es

Alteração 1045
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas de prevenção e gestão de 
crises, nomeadamente o reembolso do 
capital e dos juros referido no terceiro 
parágrafo, não devem representar mais de 
um terço das despesas do programa 
operacional.

As medidas de prevenção e gestão de 
crises, nomeadamente o reembolso do 
capital e dos juros referido no terceiro 
parágrafo, não devem representar mais de 
25 % das despesas do programa 
operacional.

Or. en

Alteração 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As organizações de produtores podem 
contrair empréstimos em condições 
comerciais para financiar as medidas de 
prevenção e gestão de crises. Nesse caso, o 
reembolso do capital e dos juros dos 
empréstimos pode inscrever-se no quadro 
do programa operacional, podendo assim 
ser elegível para assistência financeira da 
União ao abrigo do artigo 32.º. As ações 
específicas no âmbito da prevenção e 
gestão de crises são financiadas através de 
tais empréstimos ou diretamente, mas não 
de ambos os modos.

As organizações de produtores podem 
contrair empréstimos em condições 
comerciais para financiar as medidas de 
prevenção e gestão de crises. Nesse caso, o 
reembolso do capital e dos juros dos 
empréstimos pode inscrever-se no quadro 
do programa operacional, podendo assim 
ser elegível para assistência financeira da 
União ao abrigo do artigo 32.º. As ações 
específicas no âmbito da prevenção e 
gestão de crises são financiadas através de 
tais empréstimos. Os montantes máximos 
de ajuda à retirada, à colheita em verde e 
à não-colheita são fixados pela Comissão, 
tendo em conta o nível dos custos de 
produção de cada produto, e são 
atualizados periodicamente.

Or. es

Justificação

Devem ser introduzidos instrumentos de regulação do mercado com um caráter permanente 
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que coexistam com os instrumentos de caráter excecional. Deve prever-se a atualização 
periódica dos seus preços a fim de garantir uma determinada sustentabilidade dos 
rendimentos, sobretudo no caso de alguns produtos sensíveis.

Alteração 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O montante das ajudas por retirada da 
colheita e não-colheita será atualizado 
periodicamente, tendo em conta a 
evolução do mercado.

Or. es

Alteração 1048
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão, por meio de atos de 
execução, define os montantes máximos 
de ajuda para as medidas de retirada do 
mercado, colheita em verde ou 
não-colheita, como refere o n.º 2, tendo 
em conta os custos de produção, e 
atualiza estes montantes periodicamente.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A alteração reforça a eficácia das retiradas do mercado.
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Alteração 1049
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da presente secção, 
entende-se por:
a) «Colheita em verde», a colheita total ou 
parcial dos produtos que ainda não 
atingiram a sua maturidade comercial. Os 
produtos em causa não podem ter sofrido 
nenhum dano antes da colheita em verde, 
por motivos de ordem climática, 
fitossanitária ou de outro tipo.
b) «Não-colheita», situação mediante a 
qual não se obtém qualquer produção 
comercial, total ou parcial, da zona em 
questão durante o ciclo de produção 
normal. Contudo, a destruição de 
produtos devido a fenómenos climatéricos 
ou doenças não será considerada uma 
não-colheita.

Or. es

Alteração 1050
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os programas operacionais incluam duas 
ou mais ações ambientais; ou

a) os programas operacionais prevejam 
sistemas avançados de produção 
sustentável e mais do que duas ações 
ambientais; ou

Or. fr
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Alteração 1051
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os programas operacionais incluem duas 
ou mais ações ambientais; ou 

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 1052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais digam 
respeito a ações ambientais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que pelo menos 80 % dos 
produtores membros de uma organização 
de produtores estejam sujeitos a um ou 
mais compromissos agroambientais 
idênticos previstos no artigo 29.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […] relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 

(Não se aplica à versão portuguesa.)



AM\909522PT.doc 155/178 PE494.488v01-00

PT

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER), cada um desses 
compromissos conta como uma ação 
ambiental, na aceção do primeiro 
parágrafo, alínea a).

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1054
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações ambientais devem respeitar os 
requisitos relativos aos pagamentos 
agroambientais previstos no artigo 29.º, n.º 
3, do Regulamento (UE) n.º […] relativo 
ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER).

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1055
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio às ações ambientais referidas no 
primeiro parágrafo cobre os custos 
adicionais e as perdas de rendimento 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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decorrentes dessas ações.

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1056
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União é igual 
ao montante das contribuições financeiras 
referidas no artigo 30.º, n.º 1, alínea a), 
efetivamente pagas e é limitada a 50 % do 
montante real das despesas.

1. A assistência financeira da União é igual 
ao montante das contribuições financeiras 
referidas no artigo 30.º, n.º 1, alínea a), 
efetivamente pagas e é limitada a 50 % do 
montante real das despesas ou 75% no 
caso das regiões menos desenvolvidas e 
das regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 1057
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O valor máximo da assistência 
financeira da União é de 4,1 % do valor da 
produção comercializada de cada 
organização de produtores.

2. A assistência financeira da União está 
limitada a um máximo de 4,1 % do valor 
da produção comercializada de cada 
organização de produtores e/ou da sua 
associação, incluindo, caso se aplique, o 
valor dos produtos comercializados antes 
da transformação.

Or. es
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Justificação

Importa esclarecer que o valor da produção comercializada deve incluir o valor dos produtos 
anteriormente transformados.

Alteração 1058
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O valor máximo da assistência 
financeira da União é de 4,1 % do valor da 
produção comercializada de cada 
organização de produtores.

2. O valor máximo da assistência 
financeira da União é de 4,1 % do valor da 
produção comercializada de cada 
organização de produtores incluindo, caso 
se aplique, o valor dos produtos 
comercializados antes da transformação.

Or. es

Alteração 1059
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O valor máximo da assistência 
financeira da União é de 4,1 % do valor da 
produção comercializada de cada 
organização de produtores.

2. O valor máximo da assistência 
financeira da União é de 4,1 % do valor da 
produção comercializada de cada 
organização de produtores e/ou da sua 
associação.

Or. pt

Alteração 1060
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, essa percentagem pode ser 
aumentada para 4,6 % do valor da 
produção comercializada desde que o 
montante que ultrapasse 4,1 % do valor 
da produção comercializada seja utilizado 
exclusivamente para medidas de 
prevenção e gestão de crises.

Essa percentagem do valor da produção 
comercializada da organização de 
produtores pode, todavia, se 
excecionalmente aumentada para 
financiar medidas que visem fazer face a 
crises graves.

Or. fr

Alteração 1061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, essa percentagem poderá 
ascender a 6,15 %, caso se aplique o n.º 3 
do presente artigo.

Or. es

Alteração 1062
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso se aplique o n.º 3 do presente artigo, 
essa percentagem poderá ascender a 
6,15 %.

Or. es
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Justificação

Com o atual texto do artigo, uma OP que já tenha atingido o limite de 4,1 % do seu fundo 
operacional não poderá alcançar a proporção de 40 %-60 %, mantendo o seu nível de 
investimento e do FO. Só poderá alcançar os 60 % se reduzir a sua contribuição para o FO 
e, como tal, o próprio FO. Para que seja possível alcançar os 60 % sem reduzir as 
contribuições para o FO, é necessário aumentar o nível de cofinanciamento europeu para 
6,15 %.

Alteração 1063
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todavia, no caso de a produção ser 
comercializada por associações de 
organizações de produtores essa 
percentagem pode ser aumentada para 
5 %, para as medidas referidas no 
segundo parágrafo do presente número.

Or. pt

Alteração 1064
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A pedido de uma organização de 
produtores, o limite de 50 % referido no n.º 
1 é aumentado para 60 % no caso de um 
programa operacional ou de uma parte de 
um programa operacional que satisfaça, 
pelo menos, uma das seguintes condições:

3. A pedido de uma organização de 
produtores, em derrogação do limiar 
referido no presente artigo, n.º 2, o limite 
de 50 % referido no n.º 1 é aumentado para 
60 % no caso de um programa operacional 
ou de uma parte de um programa 
operacional que satisfaça, pelo menos, uma 
das seguintes condições: 

Or. it
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Alteração 1065
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Ser apresentado por uma organização de 
produtores de uma região ultraperiférica 
referida no artigo 349.º do Tratado;

g) Ser apresentado por uma organização de 
produtores de uma região ultraperiférica 
referida no artigo 349.º do Tratado ou de 
uma das ilhas menores do mar Egeu 
previstas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006;

Or. el

Alteração 1066
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O limite de 50 % referido no n.º 1 é 
aumentado para 100 % no caso das 
retiradas de frutas ou produtos hortícolas 
do mercado que não excedam 5 % do 
volume da produção comercializada por 
cada organização de produtores e que 
sejam escoadas:

4. O limite de 50 % referido no n.º 1 é 
aumentado para 100 % no caso das 
retiradas de frutas ou produtos hortícolas 
do mercado que não excedam 10 % do 
volume da produção comercializada por 
cada organização de produtores e que 
sejam escoadas:

Or. es

Alteração 1067
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A assistência financeira da União, no 
caso de retiradas do mercado de frutas e 
produtos hortícolas que são entregues 
para serem distribuídos gratuitamente às 
organizações de beneficência e às 
instituições contempladas no presente 
artigo, cobre o pagamento dos produtos 
entregues, as despesas de transporte 
resultantes das operações de distribuição 
gratuita e as despesas de seleção, assim 
como a embalagem das frutas e dos 
produtos hortícolas retirados do mercado, 
ou as despesas de transformação destes 
produtos para que a distribuição dos 
mesmos seja mais fácil.

Or. es

Justificação

As medidas disponíveis no setor das frutas e dos produtos hortícolas revelaram-se claramente 
insuficientes. Neste caso, nas circunstâncias previstas para declarar a crise como grave, é 
necessário poder aplicar medidas à margem dos fundos e dos programas operacionais das 
organizações de produtores de frutas e produtos hortícolas, permitir que se realizem 
retiradas de produtores não associados às organizações de produtores de frutas e produtos 
hortícolas, aumentar os limites de retiradas de produto e financiar a industrialização dos 
produtos para que a distribuição gratuita a instituições de beneficência seja mais fácil.

Alteração 1068
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Assistência financeira nacional

1. Nas regiões dos Estados-Membros em 
que o grau de organização dos produtores 
do setor das frutas e produtos hortícolas 
seja especialmente baixo, a Comissão 
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pode, em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, por meio de atos de 
execução, autorizar os Estados-Membros, 
mediante pedido devidamente justificado, 
a pagar às organizações de produtores, a 
título de assistência financeira nacional, 
um montante não superior a 80 % das 
contribuições financeiras referidas no 
artigo 30.º, n.º 1, alínea a). Tal montante 
acresce ao fundo operacional.
2. Nas regiões dos Estados-Membros em 
que menos de 15 % do valor da produção 
de frutas e produtos hortícolas seja 
comercializada por organizações de 
produtores, associações de organizações 
de produtores e agrupamentos de 
produtores referidos no artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º […] relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e cuja 
produção de frutas e produtos hortícolas 
represente, pelo menos, 15 % da sua 
produção agrícola total, a assistência 
financeira nacional referida no n.º 1 pode 
ser reembolsada pela União, a pedido do 
Estado-Membro em causa. A Comissão, 
por meio de atos de execução, decide 
sobre esse reembolso. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O artigo 33.º permite aos Estados-Membros com baixo número de organizações de 
produtores pagar alguma ajuda financeira às organizações de produtores e, nos 
Estados-Membros em que as organizações de produtores ou os agrupamentos de produtores 
comercializem menos de 15 % do valor de produção de frutas e produtos hortícolas, esta 
pode ser reembolsada pela União. Esta disposição deixa de ser necessária. O artigo 28.º da 
proposta de regulamento relativo ao desenvolvimento rural prevê agora financiamento para 
facilitar a criação de agrupamentos de produtores em todos os setores agrícolas. Por 
conseguinte, a presente disposição deve ser suprimida de modo a evitar o duplo 
financiamento e diferenças de tratamento entre as organizações de produtores nos diferentes 
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Estados-Membros.

Alteração 1069
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem um 
quadro nacional para a elaboração das 
condições gerais a que devem subordinar-
se as ações ambientais referidas no 
artigo 31.º, n.º 3. Esse quadro estabelece, 
nomeadamente, que tais ações devem 
satisfazer os requisitos pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º […] relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER), incluindo os previstos 
no artigo 6.º desse regulamento em matéria 
de coerência.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1070
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
1. Os Estados-Membros podem criar uma 
rede nacional de produção de frutas e 
produtos hortícolas que reúna as 
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organizações, associações e 
administrações empenhadas na aplicação 
da estratégia nacional.
2. A rede será financiada por um direito 
nivelador máximo de 0,05 % da parte 
comunitária destinada ao financiamento 
dos fundos operacionais e terá por 
objetivo: a gestão da rede, a análise de 
boas práticas transferíveis e a prestação 
de informações sobre as mesmas, a 
organização de congressos e seminários 
para as pessoas envolvidas na gestão da 
estratégia nacional, a execução de 
programas de acompanhamento e a 
avaliação da estratégia nacional e outras 
atividades identificadas na estratégia 
nacional.

Or. it

Alteração 1071
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Autorização dos programas operacionais

1. Os projetos de programas operacionais 
são apresentados às autoridades 
nacionais competentes, que os aprovam 
ou recusam ou que pedem a sua alteração 
em conformidade com as disposições do 
presente capítulo.
2. As organizações de produtores 
comunicam ao Estado-Membro respetivo 
o montante previsto do fundo operacional 
para cada ano e apresentam uma 
justificação adequada para o mesmo, 
baseada nas previsões do programa 
operacional, nas despesas do ano em 
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curso e, eventualmente, dos anos 
anteriores, assim como, se necessário, em 
estimativas de quantidade de produção 
para o ano seguinte.
3. O Estado-Membro informa a 
organização de produtores ou a 
associação das organizações de 
produtores do montante previsto da 
assistência financeira da União, nos 
prazos definidos no artigo 103.º-D.
4. Os pagamentos da assistência 
financeira da União são efetuados em 
funções das despesas realizadas para as 
medidas do programa operacional. Podem 
ser concedidos adiantamentos para essas 
mesmas medidas, desde que seja 
constituída uma garantia ou fiança.
5. A organização de produtores comunica 
ao Estado-Membro o montante definitivo 
das despesas do ano anterior, 
acompanhado dos 24 documentos 
comprovativos necessários, com o intuito 
de receber a totalidade da assistência 
financeira comunitária.
6. Os programas operacionais e o 
financiamento dos mesmos por parte dos 
produtores das organizações de 
produtores, por um lado, e por parte dos 
fundos comunitários, por outro lado, têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de cinco.

Or. es

Justificação

Importa retomar a regulamentação atual em matéria de autorização dos programas 
operacionais e especificar a duração dos mesmos.

Alteração 1072
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) ao teor, duração, aprovação e alteração 
dos programas operacionais,

ii) ao teor, duração, aprovação e alteração 
dos programas operacionais, desde que a 
duração mínima seja de três anos e a 
máxima de cinco anos,

Or. en

Alteração 1073
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) à elegibilidade das medidas, ações ou 
despesas ao abrigo de um programa 
operacional e respetivas regras nacionais 
complementares,

iii) à elegibilidade das medidas, ações ou 
despesas ao abrigo de um programa 
operacional, às regras de investimento em 
explorações individuais, assim como às 
respetivas regras nacionais 
complementares,

Or. en

Alteração 1074
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vi) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vi) à gestão dos fundos operacionais;

Or. de

Alteração 1075
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii) ao formato dos programas 
operacionais.

Or. de

Alteração 1076
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) à definição de retirada do mercado, ii) à seleção de medidas de gestão da 
oferta e medidas agronómicas que 
reduzam o risco de excedentes de 
produção no setor da vinha, incluindo a 
conversão para sistemas avançados de 
produção sustentável das vinhas que 
reduzam a utilização de pesticidas e 
fertilizantes químicos e diminuam a 
erosão dos solos;

Or. fr

Alteração 1077
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) ao destino dos produtos retirados, Suprimido

Or. fr
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Alteração 1078
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) ao apoio máximo para as retiradas do 
mercado,

Suprimido

Or. fr

Alteração 1079
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) às notificações prévias em caso de 
retiradas do mercado,

Suprimido

Or. fr

Alteração 1080
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) ao cálculo do volume da produção 
comercializada em caso de retiradas,

Suprimido

Or. fr
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Alteração 1081
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea viii)

Texto da Comissão Alteração

viii) às condições a que estão sujeitos os 
destinatários dos produtos retirados,

Suprimido

Or. fr

Alteração 1082
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ix)

Texto da Comissão Alteração

ix) às definições de colheita em verde e de 
não-colheita,

Suprimido

Or. fr

Alteração 1083
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) às condições a que estão sujeitas a 
colheita em verde e a não-colheita,

Suprimido

Or. fr
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Alteração 1084
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À gestão dos fundos operacionais; Suprimido

Or. de

Alteração 1085
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ao formato dos programas 
operacionais;

Suprimido

Or. de

Alteração 1086
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) À observância das normas de 
comercialização em caso de retiradas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1087
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea l) – subalínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) Aos montantes máximos de ajuda 
para as medidas de retirada do mercado, 
colheita em verde ou não-colheita.

Or. en

Alteração 1088
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Agrupamentos de produtores

1. Durante o período transitório de que 
beneficiam, ao abrigo do artigo 36.º-B, os 
Estados-Membros podem conceder aos 
agrupamentos de produtores do setor das 
frutas e produtos hortícolas constituídos 
tendo em vista o reconhecimento como 
organização de produtores:
a) ajudas destinadas a incentivar a sua 
constituição e a facilitar o seu 
funcionamento administrativo;
b) ajudas, diretamente ou por intermédio 
de instituições de crédito, destinadas a 
cobrir uma parte dos investimentos 
necessários para o reconhecimento e 
constantes do plano de reconhecimento 
referido no artigo 36.º-B, n.º 1, terceiro 
parágrafo.
2. As ajudas referidas no n.º 1 são 
reembolsadas pela União em 
conformidade com regras sobre o 
financiamento de tais ajudas, 
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nomeadamente sobre os limiares e os 
limites máximos e sobre o nível do 
financiamento da União, a adotar pela 
Comissão, por meio de atos delegados, 
nos termos do artigo 36.º-C.
3. Para cada agrupamento de produtores, 
as ajudas referidas no n.º 1, alínea a), são 
calculadas em função da sua produção 
comercializada e elevam-se, durante o 
primeiro, segundo, terceiro, quarto e 
quinto anos, a:
a) Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 1 de maio de 2004 ou 
posteriormente com, respetivamente, 
10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, do valor da 
produção comercializada e ainda
b) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, 
respetivamente, do valor da produção 
comercializada nas regiões 
ultraperiféricas da União referidas no 
artigo 349.º do Tratado ou nas ilhas 
menores do mar Egeu referidas no artigo 
1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 1.
Estas percentagens podem ser reduzidas 
quando o valor da produção 
comercializada exceda determinado 
limiar. Pode ser aplicado um limite 
máximo à ajuda devida num determinado 
ano a um agrupamento de produtores.
________________
1 JO L 265 de 26.9.2006, p. 1. 1.

Or. pl

Alteração 1089
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 36-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-B
Agrupamentos de produtores no setor das 

frutas e produtos hortícolas
1. Nos Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 1 de maio de 2004 ou 
posteriormente, nas regiões 
ultraperiféricas da União referidas no 
artigo 349.º, n.º 2, do Tratado ou nas ilhas 
menores do mar Egeu referidas no artigo 
1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
1405/2006, podem ser constituídos 
agrupamentos de produtores, como pessoa 
coletiva, ou parte claramente definida de 
uma pessoa coletiva, por iniciativa de 
agricultores que cultivem um ou mais 
produtos do setor das frutas e produtos 
hortícolas e/ou produtos desse setor 
destinados exclusivamente à 
transformação, tendo em vista serem 
reconhecidos como organização de 
produtores.
Tais agrupamentos de produtores podem 
beneficiar de um período transitório para 
satisfazerem as condições de 
reconhecimento como organização de 
produtores em conformidade com o artigo 
106.º.
Para o efeito, esses agrupamentos de 
produtores apresentam ao 
Estado-Membro em causa um plano de 
reconhecimento escalonado, cuja 
aceitação dá início à contagem do período 
transitório referido no segundo parágrafo 
e constitui um pré-reconhecimento. O 
período transitório não pode ter duração 
superior a cinco anos.
2. Antes de aceitar o plano de 
reconhecimento, o Estado-Membro em 
causa informa a Comissão das suas 
intenções e das prováveis consequências 
financeiras das mesmas.
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Or. pl

Alteração 1090
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 36-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-B
Agrupamentos de produtores no setor das 

frutas e produtos hortícolas
1. Nos Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 1 de maio de 2004 ou 
posteriormente, nas regiões
ultraperiféricas da União referidas no 
artigo 349.º, n.º 2, do Tratado ou nas ilhas 
menores do mar Egeu referidas no artigo 
1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
1405/2006, podem ser constituídos 
agrupamentos de produtores, como pessoa 
coletiva, ou parte claramente definida de 
uma pessoa coletiva, por iniciativa de 
agricultores que cultivem um ou mais 
produtos do setor das frutas e produtos 
hortícolas e/ou produtos desse setor 
destinados exclusivamente à 
transformação, tendo em vista serem 
reconhecidos como organização de 
produtores.
Tais agrupamentos de produtores podem 
beneficiar de um período transitório para 
satisfazerem as condições de 
reconhecimento como organização de 
produtores em conformidade com o artigo 
106.º.
Para o efeito, esses agrupamentos de 
produtores apresentam ao 
Estado-Membro em causa um plano de 
reconhecimento escalonado, cuja 
aceitação dá início à contagem do período 
transitório referido no segundo parágrafo 
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e constitui um pré-reconhecimento. O 
período transitório não pode ter duração
superior a cinco anos.
2. Antes de aceitar o plano de 
reconhecimento, o Estado-Membro em 
causa informa a Comissão das suas 
intenções e das prováveis consequências 
financeiras das mesmas.

Or. pl

Alteração 1091
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 36-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-C
Poderes delegados

A fim de assegurar uma utilização 
eficiente e rigorosa do apoio aos 
agrupamentos de produtores no setor das 
frutas e produtos hortícolas, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, 
estabelecer regras sobre:
a) os limiares e os limites máximos da 
ajuda e o nível do cofinanciamento da 
União, dos Estados-Membros e dos 
beneficiários;
b) a base de cálculo da ajuda e o valor da 
produção comercializada de um 
agrupamento de produtores;
c) condições adicionais relativas à ajuda a 
investimentos;
d) continuidade da ajuda no caso de 
fusões de agrupamentos de produtores.

Or. pl
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Alteração 1092
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 36-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-C
Poderes delegados

A fim de assegurar uma utilização 
eficiente e rigorosa do apoio aos 
agrupamentos de produtores no setor das 
frutas e produtos hortícolas, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, 
estabelecer regras sobre:
a) os limiares e os limites máximos da 
ajuda e o nível do cofinanciamento da 
União, dos Estados-Membros e dos 
beneficiários;
b) a base de cálculo da ajuda e o valor da 
produção comercializada de um 
agrupamento de produtores;
c) condições adicionais relativas à ajuda a 
investimentos;
d) continuidade da ajuda no caso de 
fusões de agrupamentos de produtores.

Or. pl

Alteração 1093
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 36-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-D
Poderes de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar todas as medidas 
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necessárias relacionadas com a presente 
subsecção no que respeita a:
a) a apresentação, o conteúdo e a 
aprovação dos planos de reconhecimento;
b) pedidos de ajuda, incluindo 
pagamentos da ajuda;
c) execução dos planos de 
reconhecimento e respetivas alterações;
d) consequências do reconhecimento para 
o pagamento de ajuda.

Or. pl

Alteração 1094
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 36-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-D
Poderes de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar todas as medidas 
necessárias relacionadas com a presente 
subsecção no que respeita a:
a) a apresentação, o conteúdo e a 
aprovação dos planos de reconhecimento;
b) pedidos de ajuda, incluindo 
pagamentos da ajuda;
c) execução dos planos de 
reconhecimento e respetivas alterações;
d) consequências do reconhecimento para 
o pagamento de ajuda.

Or. pl
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Alteração 1095
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros são responsáveis 
pelos programas de apoio, asseguram a sua 
coerência interna e garantem que sejam 
elaborados e executados de forma objetiva, 
atendendo à situação económica dos 
produtores em causa e à necessidade de 
evitar desigualdades de tratamento 
injustificadas entre produtores.

2. Os Estados-Membros são responsáveis 
pelos programas de apoio, asseguram a sua 
coerência interna e garantem que sejam 
elaborados e executados de forma objetiva, 
atendendo à situação económica dos 
produtores em causa e à necessidade de 
evitar desigualdades de tratamento 
injustificadas entre produtores. Os 
Estados-Membros são responsáveis por 
prever e aplicar os controlos e as sanções 
necessários em caso de incumprimento 
dos programas de apoio.

Or. en


