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Alteração 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 156 - título

Texto da Comissão Alteração

Medidas para resolver problemas 
específicos

Medidas para resolver problemas práticos
específicos

Or. en

Alteração 2096
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas de 
emergência necessárias e justificáveis 
para resolver problemas específicos. Essas 
medidas podem derrogar as disposições do 
presente regulamento apenas na medida e 
durante o período estritamente necessários.
Esse ato de execução é adotado em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º que, em casos urgentes, sejam 
necessários e justificáveis para a resolução 
de problemas específicos. Esses atos 
delegados podem derrogar algumas
disposições do presente regulamento 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários.

Or. de

Justificação

A urgência não é motivo para suspender as disposições do Tratado de Lisboa. Este artigo, 
que visa a resolução de problemas específicos, pode ter consequências políticas abrangentes, 
pelo que a participação do Parlamento Europeu é absolutamente necessária.

Alteração 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas de emergência 
necessárias e justificáveis para resolver 
problemas específicos. Essas medidas 
podem derrogar as disposições do presente 
regulamento apenas na medida e durante o 
período estritamente necessários. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, estabelece as medidas de 
emergência necessárias e justificáveis para 
resolver problemas específicos. Essas 
medidas podem derrogar as disposições do 
presente regulamento, assim como as 
disposições de outros regulamentos que 
regulem a Política Agrícola Comum para 
a resolução de problemas específicos, 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

É importante atuar com rapidez e urgência por meio de atos de execução.

Alteração 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas de emergência 
necessárias e justificáveis para resolver 
problemas específicos. Essas medidas 
podem derrogar as disposições do presente 
regulamento apenas na medida e durante o 
período estritamente necessários. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas de emergência 
necessárias e justificáveis para resolver 
problemas específicos. Essas medidas 
podem ser aplicáveis a todos os produtos 
agrícolas com exceção dos enumerados 
no anexo I, parte XXIV, secção 2. Tais 
medidas podem derrogar as disposições do 
presente regulamento apenas na medida e 
durante o período estritamente necessários. 
Esses atos de execução são adotados em 
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conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão tenta incluir todos os produtos agrícolas, incluindo batata e carne 
de cavalo, que não foram regulamentados anteriormente na OCM única.

Alteração 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas de emergência 
necessárias e justificáveis para resolver 
problemas específicos. Essas medidas 
podem derrogar as disposições do presente 
regulamento apenas na medida e durante o 
período estritamente necessários. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas de emergência 
necessárias e justificáveis para resolver 
problemas práticos específicos. Essas 
medidas podem derrogar as disposições do 
presente regulamento apenas na medida e 
durante o período estritamente necessários. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2100
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para resolver problemas específicos, em 
casos de urgência devidamente 
justificados, a Comissão adota atos de 
execução imediatamente aplicáveis em 
conformidade com o procedimento 

2. Em casos devidamente justificados da 
maior urgência das medidas na aceção do 
n.º 1, a Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 55.º-A, a 
adotar atos delegados com entrada em 
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referido no artigo 162.º, n.º 3. vigor imediata.

Or. de

Justificação

A urgência não é motivo para suspender as disposições do Tratado de Lisboa. Este artigo, 
que visa a resolução de problemas específicos, pode ter consequências políticas abrangentes, 
pelo que a participação do Parlamento Europeu é absolutamente necessária.

Alteração 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para resolver problemas específicos, em 
casos de urgência devidamente 
justificados, a Comissão adota atos de 
execução imediatamente aplicáveis em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 162.º, n.º 3.

2. Para resolver problemas específicos, em 
casos de urgência e imperiosos
devidamente justificados, a Comissão 
adota atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 162.º, 
n.º 3.

Or. es

Alteração 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 156 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se a Comissão, no âmbito do artigo 
156.º, estabelecer um apoio aos 
operadores de um setor, é possível 
conceder um apoio complementar ao 
financiamento da União a partir dos 
fundos de compensação previstos no 
artigo 109.º-C. O possível alcance deste 
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financiamento complementar em relação 
ao apoio comunitário é definido pela 
Comissão por meio de ato delegado. Cada 
Estado-Membro pode limitar a concessão 
do apoio comunitário apenas aos 
operadores que participam num fundo de 
compensação.

Or. fr

Alteração 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
Medidas destinadas a resolver 

desequilíbrios graves no mercado do leite 
e dos produtos lácteos

1. Em caso de desequilíbrio grave no 
mercado do leite e dos produtos lácteos, a 
Comissão pode decidir conceder uma 
ajuda aos produtores de leite que reduzam 
voluntariamente a sua produção em, pelo 
menos, 5 % relativamente ao mesmo 
período do ano precedente e durante um 
período de, pelo menos, 3 meses 
renováveis.
2. As seguintes medidas devem ser 
consideradas um corte na produção, em 
preparação para a abolição das quotas de 
leite após 2015, ao abrigo das condições 
previstas pela Comissão nos termos do 
n.º 4, ou um tipo de retirada do mercado:
a) Fornecimento de leite, a título gratuito, 
a organizações de solidariedade;
b) Transferência de quotas de leite entre 
Estados-Membros através de acordos 
bilaterais;
c) Exportação direta de leite e de produtos 
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lácteos para países terceiros.
3. A União deve apoiar a conclusão de 
uma avaliação de impacto para avaliar a 
viabilidade de se permitir que os 
Estados-Membros considerem o leite 
extra-quota como a primeira produção de 
leite da campanha de comercialização 
seguinte.
4. No decurso do período indicado no 
n.º 1, primeiro parágrafo, os produtos de 
empresas que tenham implementado esse 
sistema segundo as modalidades 
mencionadas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, beneficiam prioritariamente 
das medidas de intervenção no mercado 
que constam da parte II, título I, 
efetuadas no mercado do leite e dos 
produtos lácteos.
5. Tendo em conta a necessidade de 
garantir um funcionamento eficaz e 
adequado do presente mecanismo, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, a fim de estabelecer:
a) o montante da ajuda e da dedução 
referidas no n.º 1;
b) os critérios de elegibilidade a respeitar 
para beneficiar da ajuda;
c) as condições específicas de ativação do 
presente mecanismo;
d) as condições em que a distribuição 
gratuita de leite às organizações de 
solidariedade referidas no n.º 2 pode ser 
considerada um corte da produção.

Or. en

Justificação

Deve-se evitar cobrar imposições aos agricultores produtivos que se preparam para entrar 
num mercado liberalizado.
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Alteração 2104
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
Medidas que visam a eliminação de 

desequilíbrios graves no mercado de leite 
e produtos lácteos

1. No caso de desequilíbrios graves no 
mercado do leite e dos produtos lácteos, a 
Comissão decide conceder ajuda aos 
produtores de leite que voluntariamente 
diminuam 5 %, no mínimo, a sua 
produção em comparação com o período 
homólogo do ano anterior e durante um 
período mínimo de 3 meses, o qual pode 
ser prolongado.
Além da concessão desta ajuda, a 
Comissão cobra um imposto aos 
produtores de leite que, durante o mesmo 
período, aumentem a sua produção em 
igual volume.
O mecanismo é acionado pela Comissão a 
partir do preço de 0,24 euros/litro.
2. A entrega gratuita de leite a 
organizações de solidariedade pode ser 
considerada uma diminuição da produção 
ao abrigo das condições fixadas pela 
Comissão em conformidade com o n.º 4.
3. Durante o período mencionado no 
n.º 1, primeiro parágrafo, concede-se 
prioridade aos produtos das empresas que 
tenham introduzido este sistema de acordo 
com as modalidades do presente 
parágrafo, nos casos em que sejam 
tomadas medidas de intervenção em 
conformidade com a parte II, título I, no 
mercado de leite e produtos lácteos.
4. Tendo em conta a necessidade de 
garantir um funcionamento eficaz e 
adequado deste mecanismo, a Comissão 
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fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º, a fim de 
determinar:
a) o valor das ajudas e dos impostos 
mencionados no n.º 1;
b) os critérios a cumprir para a concessão 
de ajuda;
c) as demais condições específicas para a 
aplicação deste mecanismo;
d) as condições em que a entrega gratuita 
de leite a organizações de solidariedade 
referida no n.º 2 pode ser considerada 
uma diminuição da produção.

Or. de

Justificação

Deve garantir-se que o mecanismo aqui descrito seja acionado antes da aplicação da 
intervenção e da armazenagem.

Alteração 2105
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
Medidas destinadas a resolver 

desequilíbrios graves no mercado do leite 
e dos produtos lácteos

1. Em caso de desequilíbrio grave no 
mercado do leite e dos produtos lácteos, a 
Comissão pode decidir, de acordo com as 
disposições do Instrumento Europeu de 
Vigilância dos Preços dos Géneros 
Alimentícios, conceder uma ajuda aos 
produtores de leite que reduzam 
voluntariamente a sua produção em, pelo 
menos, 5 % relativamente ao mesmo 
período do ano precedente e durante um 
período de, pelo menos, 3 meses 
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renováveis. No caso de conceder essa 
ajuda, a Comissão cobra igualmente, de 
acordo com as disposições do Instrumento 
Europeu de Vigilância dos Preços dos 
Géneros Alimentícios, uma imposição aos 
produtores de leite que aumentem a sua 
produção durante o mesmo período e na 
mesma proporção.
2. As quantidades de leite fornecidas a 
título gratuito a organizações de 
solidariedade podem ser consideradas 
como uma redução da produção, nas 
condições previstas pela Comissão em 
conformidade com o n.º 4.
3. No decurso do período indicado no 
n.º 1, primeiro parágrafo, os produtos de 
empresas que tenham implementado esse 
sistema segundo as modalidades 
mencionadas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, beneficiam prioritariamente 
das medidas de intervenção no mercado 
que constam da parte II, título I, 
efetuadas no mercado do leite e dos 
produtos lácteos.
4. Tendo em conta a necessidade de 
garantir um funcionamento eficaz e 
adequado do presente mecanismo, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, a fim de estabelecer:
a) o montante da ajuda e da dedução 
referidas no n.º 1;
b) os critérios de elegibilidade a respeitar 
para beneficiar da ajuda;
c) as condições específicas de ativação do 
presente mecanismo;
d) as condições em que as distribuições 
gratuitas de leite às organizações de 
solidariedade referidas no n.º 2 podem ser 
consideradas uma redução da produção.

Or. fr
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Justificação

A possibilidade de redução voluntária da produção, assim como a imposição cobrada aos 
produtores que aumentem a sua produção não devem ser aplicadas apenas no contexto de 
uma crise do mercado. Estas medidas devem ser utilizadas, pelo Instrumento Europeu de 
Vigilância dos Preços dos Géneros Alimentícios, como um instrumento permanente de ajuste 
de volumes no mercado.

Alteração 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
Medidas destinadas a resolver os 

desequilíbrios graves do mercado do leite 
e dos produtos lácteos

1. Em caso de desequilíbrio grave no 
mercado do leite e dos produtos lácteos, a 
Comissão pode optar por conceder ajudas 
aos produtores de leite que reduzam 
voluntariamente a produção em, pelo 
menos, 5 % face ao mesmo período do 
ano anterior e durante um período 
mínimo de 3 meses renováveis. Caso 
conceda essas ajudas, a Comissão impõe 
as condições de devolução da ajuda, em 
caso de incumprimento, assim como os 
juros decorrentes da legislação de 
aplicação.
2. As quantidades de leite entregues a 
título gratuito a organizações de 
beneficência podem ser consideradas uma 
redução da produção, de acordo com as 
condições previstas pela Comissão na 
aplicação do n.º 4.
3. Durante o período estabelecido no 
primeiro parágrafo do n.º 1, os produtos
das empresas que tenham aplicado este 
sistema, segundo as disposições 
estabelecidos no primeiro parágrafo do 
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n.º 1, beneficiam de forma prioritária das 
medidas de intervenção no mercado 
contempladas na parte II, título I, levadas 
a cabo no mercado do leite e dos produtos 
lácteos.
4. Tendo em conta a necessidade de 
garantir um funcionamento eficaz e 
adequado do presente mecanismo, a 
Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, a fim de determinar:
a) o montante da ajuda e dos juros a 
pagar em caso de incumprimento, 
contemplados no n.º 1;
b) os critérios a cumprir para poder 
beneficiar da ajuda;
c) as condições específicas de ativação do 
presente mecanismo;
d) as condições mediante as quais as 
distribuições gratuitas de leite às 
organizações de beneficência indicadas 
no n.º 2 podem ser consideradas uma 
redução da produção.

Or. es

Justificação

Mais do que impor uma taxa aos produtores que aumentem a sua produção, entendemos que, 
juntamente com a ajuda, é necessário estabelecer as condições e os juros resultantes em caso 
de incumprimento dos compromissos relativos à redução da produção.

Alteração 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
As medidas destinadas a combater 
desequilíbrios graves no mercado do leite 
e dos produtos lácteos podem exigir cortes 
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na produção, com apoio financeiro por 
parte dos Estados-Membros e/ou da 
Comissão Europeia aos produtores 
afetados por esses cortes.
Podem igualmente ser cobradas 
imposições nos casos de produtores cujo 
nível de produção ultrapasse a expansão 
da procura mundial de leite e produtos 
lácteos.
Essas medidas não devem ser aplicadas 
nos casos de grandes desequilíbrios 
resultantes de circunstâncias excecionais 
e inesperadas.

Or. en

Alteração 2108
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
A fim de garantir o desenvolvimento 
racional da agricultura de montanha e, 
assim, um nível de vida equitativo para os 
produtores de leite das zonas de 
montanha, as organizações de produtores 
reconhecidas das zonas de montanha 
poderão, a partir de 30 de abril de 2014, 
apresentar programas operacionais para 
aumentar as margens de lucro dos 
produtores, tendo em conta as 
especificidades destas zonas. O valor 
máximo da assistência financeira da 
União é de 4,1 % do valor da produção 
comercializada de cada organização de 
produtores. 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 
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prevenção e gestão de crises.

Or. it

Alteração 2109
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 157 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros adotam 
medidas para dar resposta às práticas 
comerciais desleais em toda a cadeia de 
abastecimento agroalimentar e para 
estabelecer o controlo público e sobre o 
terreno adequado com vista a verificar se 
os operadores económicos cumprem com 
as mesmas. Os Estados-Membros
apresentam um relatório anual sobre a 
aplicação e os resultados destas medidas.

Or. es

Alteração 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 157 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A natureza e o tipo de informações a 
notificar;

Suprimido

Or. es

Justificação

Esta alteração visa considerar que a natureza e o tipo de informação que deve ser 
comunicada é um ato de natureza executiva, visto que não se trata do desenvolvimento de um 
elemento essencial do ato de base, mas sim de uma decisão puramente administrativa a 



PE494.489v01-00 16/92 AM\909523PT.doc

PT

tomar mediante um ato de execução com comité de exame. É demasiado ambíguo considerá-
lo um ato delegado.

Alteração 2111
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 157 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Disposições para a gestão das 
informações a notificar, bem como regras 
sobre o teor, a forma, o calendário, a 
periodicidade e os prazos das notificações.

Or. de

Alteração 2112
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 157 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Disposições para a gestão das 
informações a notificar, bem como regras 
sobre o teor, forma, calendário, 
periodicidade e prazos das notificações;

Suprimido

Or. de

Alteração 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 157 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) A natureza e o tipo de informações a 
notificar.

Or. es

Justificação

Em linha com a alteração ao artigo 157.º, n.º 2, alínea a).

Alteração 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No máximo até 31 de dezembro de 
2016, um relatório de avaliação sobre a 
ajuda prevista no artigo 15.º-A, 
acompanhado, caso se aplique, das 
propostas adequadas para a sua 
reconversão numa das ajudas que o artigo 
16.º prevê.

Or. es

Justificação

Com esta alteração propõe-se que a Comissão elabore um relatório de avaliação sobre se é 
conveniente manter esta ajuda obrigatória ou convertê-la em ajuda facultativa.

Alteração 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No máximo até 31 de dezembro de 
2018, um relatório sobre a evolução do 
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mercado no setor da carne de coelho, em 
especial, sobre a aplicação das novas 
disposições adotadas para benefício deste 
setor (artigos 16.º, 112.º e 156.º), a 
evolução do consumo e o número de 
explorações, em especial, no meio rural. 
Este relatório é acompanhado, caso se 
aplique, das propostas adequadas.

Or. es

Alteração 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No máximo até 31 de dezembro de 
2016, um relatório de avaliação sobre a 
ajuda prevista no artigo 17.º-A, 
acompanhado, caso se aplique, das 
propostas adequadas para a sua 
reconversão numa das ajudas que o artigo 
16.º prevê.

Or. es

Justificação

Avaliação do impacto da conversão da ajuda à armazenagem privada de manteiga em ajuda 
facultativa.

Alteração 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No máximo até 31 de dezembro de 
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2018, um estudo de avaliação sobre o 
funcionamento e a eficácia dos 
instrumentos de gestão dos mercados, em 
especial do artigo 10.º ao 17.º-A, e a 
concordância dos mesmos face ao objetivo 
de garantir o abastecimento de alimentos, 
estabelecido no artigo 39.º do TFUE. Esse 
estudo será apresentado ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu, juntamente com as 
propostas legislativas necessárias para 
estabelecer uma estratégia a nível 
comunitário que assegure o 
abastecimento de alimentos à população 
da UE.

Or. es

Alteração 2118
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) De três em três anos, após 2013, 
sobre as exceções relativas aos objetivos 
da PAC que se referem aos acordos, às 
decisões e às práticas referidos nos artigos 
144.º e 145.º;

Or. en

Alteração 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No máximo até 31 de dezembro de 
2015, um relatório sobre a evolução do 
mercado nos setores bovino, ovino e 
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caprino, carne de suíno, carne de aves de 
capoeira e coelho, arroz, forragens secas, 
tabaco em rama, frutas e produtos 
hortícolas, azeite e vinho e, em especial, 
sobre a aplicação das medidas previstas 
nos artigos 104.º a 107.º do presente 
Regulamento aplicável a estes setores.

Or. es

Alteração 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No máximo até 30 de setembro de 
2013, um relatório acompanhado das 
propostas legislativas adequadas, criando 
um regime simplificado de indicações 
facultativas, de acordo com o 
procedimento enunciado no artigo 67.º-D 
do presente regulamento, no setor da 
carne de bovino. Este relatório deve 
refletir o atual quadro da rotulagem 
facultativa, assim como as indicações 
adequadas relativamente ao sistema de 
criação, produção e alimentação, que 
podem gerar valor acrescentado no 
mercado da carne de bovino.

Or. es

Justificação

Considera-se fundamental a rotulagem facultativa no setor bovino, pelo que a supressão da 
mesma, proposta no âmbito da alteração do Regulamento 1760/2000, deve ser substituída 
por um regime de indicações facultativas, através das regras de comercialização.

Alteração 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O mais tardar até 31 de dezembro de 
2014, sobre as possibilidades de 
estabelecimento de normas específicas 
relativas aos seguintes produtos:
- carne de suíno;
- carne de ovino e de caprino.
Este relatório especifica as disposições 
pertinentes que a Comissão propõe por 
meio de atos delegados.

Or. fr

Alteração 2122
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 1 de julho de 2018, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor
do açúcar, sobre medidas adequadas para 
a supressão do regime de quotas atual e 
sobre o futuro do setor após 2020, tendo 
especial atenção à necessidade de manter 
um regime contratual justo e um sistema 
de declaração de preços do açúcar e 
acompanhado de propostas adequadas;

Or. en

Justificação

Esta alteração técnica tem como objetivo garantir a coerência com o considerando 
(alteração 43 do deputado Michel Dantin) que indica o mês de julho. Esse mês é mais 
adequado tendo em conta que está mais perto do fim da campanha (que decorre de outubro a 
setembro) e permite à Comissão basear a sua avaliação em mais informação sobre a situação 
do mercado.
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Alteração 2123
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 1 de julho de 2018, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor 
do açúcar, sobre medidas adequadas para 
a supressão do regime de quotas atual e 
sobre o futuro do setor após 2020, 
prestando especial atenção à necessidade 
de manter um regime contratual justo e 
um sistema de declaração de preços do 
açúcar e acompanhado de propostas 
adequadas;

Or. en

Alteração 2124
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) até 1 de julho de 2018, sobre a 
evolução da situação do mercado do 
açúcar, sobre os procedimentos relativos 
ao fim do regime atual de quotas e sobre o 
futuro do setor após 2020, tendo 
particularmente em conta a necessidade 
de manter um regime de contratualização 
e um sistema de declaração dos preços de 
açúcar justos, eventualmente 
acompanhado de propostas adequadas;

Or. pl
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Alteração 2125
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 1 de julho de 2018, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor 
do açúcar, sobre medidas adequadas para 
a supressão do regime de quotas atual e 
sobre o futuro do setor após 2020, 
prestando especial atenção à necessidade 
de manter um regime contratual justo e 
um sistema de declaração de preços do 
açúcar; o relatório deve ser acompanhado 
de propostas adequadas;

Or. fr

Alteração 2126
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 1 de julho de 2018, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor 
do açúcar, sobre medidas adequadas para 
a supressão do regime de quotas atual e 
sobre o futuro do setor após 2020, 
prestando especial atenção à necessidade 
de manter um regime contratual justo e 
um sistema de declaração de preços do 
açúcar; o relatório deve ser acompanhado 
de propostas adequadas.

Or. fr

Justificação

Esta alteração técnica tem por objetivo garantir uma maior coerência com o considerando 
84-B (alteração 43 do relator) que indica que o relatório deve ser entregue antes de julho de 
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2018. Esta data é mais adequada do que janeiro de 2018, já que está mais perto do fim da 
campanha de comercialização (que decorre de outubro a setembro) e permite à Comissão 
basear a sua avaliação em mais informação sobre a situação do mercado.

Alteração 2127
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 1 de janeiro de 2018, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor 
do açúcar, sobre as medidas adequadas 
para a consolidação do setor do açúcar, 
avaliando as consequências e a 
viabilidade de uma supressão do regime 
de quotas atual sobre o futuro do setor 
após 2020, prestando especial atenção à 
necessidade de manter um regime 
contratual justo e um sistema de 
declaração de preços do açúcar; o 
relatório deve ser acompanhado de 
propostas adequadas.

Or. fr

Alteração 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No máximo até 31 de dezembro de 
2018, um relatório sobre a evolução do 
mercado no setor do açúcar e, em 
especial, sobre a possível aplicação das 
medidas previstas nos artigos 104.º a 
107.º, depois da supressão do sistema de 
quotas de produção.
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Or. es

Alteração 2129
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 31 de dezembro de 2013, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor 
do açúcar;

Or. en

Alteração 2130
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Anualmente, sobre a competitividade 
e a sustentabilidade da produção agrícola 
e da cadeia agroalimentar.

Or. es

Justificação

Várias resoluções do PE e declarações expressaram que a competitividade e a 
sustentabilidade da produção agrícola dependem fundamentalmente da inexistência de 
práticas desleais nas relações comerciais da cadeia de abastecimento agroalimentar. O 
reforço dos produtores será ineficaz, se existirem estrangulamentos anticoncorrência e não 
se abordar as práticas comerciais desleais a partir de uma perspetiva da cadeia 
agroalimentar.

Alteração 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No máximo até 31 de dezembro de 
2017, sobre a evolução do mercado do 
leite e dos produtos lácteos, bem como 
sobre as medidas a adotar que visem uma 
eliminação progressiva do regime de 
quotas, caso se aplique.

Or. es

Justificação

Em linha com a proposta de manutenção do regime de quotas leiteiras.

Alteração 2132
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 31 de dezembro de 2013, sobre a 
evolução da situação do mercado no setor 
vitivinícola;

Or. en

Alteração 2133
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 158 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 158-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º-A
Notificações no setor do álcool etílico

1. Em relação aos produtos do setor do 
álcool etílico, os Estados-Membros
notificam à Comissão as seguintes 
informações:
a) a produção de álcool etílico de origem 
agrícola, expressa em hectolitros de álcool 
puro, discriminada por produto 
alcoolífero utilizado;
b) o escoamento de álcool etílico de 
origem agrícola, expresso em hectolitros 
de álcool puro, discriminado por setor de 
destino;
c) as existências de álcool etílico de 
origem agrícola disponíveis no 
Estado-Membro no final do ano anterior;
d) uma estimativa da produção do ano em 
curso.
As regras de notificação dessas 
informações, nomeadamente a sua 
periodicidade e a definição dos setores de 
destino, são adotadas pela Comissão, por 
meio de atos de execução.
2. Com base nas informações previstas no 
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n.º 1 e noutras de que disponha, a 
Comissão elabora, por meio de atos de 
execução, sem a assistência do comité 
referido no artigo 323.º, n.º 1, um balanço 
à escala da União do mercado do álcool 
etílico de origem agrícola para o ano 
anterior e uma estimativa de balanço para 
o ano em curso.
O balanço da União incluirá também 
informações sobre o álcool etílico de 
origem não-agrícola. O teor exato e as 
modalidades de recolha dessas 
informações são estabelecidos pela 
Comissão, por meio de atos de execução.
Para efeitos do presente número, 
entende-se por «álcool etílico de origem 
não-agrícola» os produtos abrangidos 
pelos códigos NC 2207, 2208 90 91 e 
2208 90 99 que não sejam obtidos a partir 
de um produto agrícola específico 
abrangido pelo anexo I do Tratado.
3. A Comissão comunica aos 
Estados-Membros os balanços referidos 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 2135
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no ponto 
14 do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira47

devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as medidas a 

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no ponto 
14 do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira47

devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as despesas 
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que o presente regulamento se aplica e 
que sejam executadas em circunstâncias 
que vão para além da evolução normal do 
mercado.

abrangidas pelo capítulo I da presente
parte.

Or. en

Justificação

O financiamento a partir da reserva para crises só deve estar disponível para mecanismos 
previstos nos artigos 154.º a 156.º da OCM única relativa às medidas excecionais.

Alteração 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no ponto 
14 do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira47

devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as medidas a 
que o presente regulamento se aplica e 
que sejam executadas em circunstâncias 
que vão para além da evolução normal do 
mercado.

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no ponto 
14 do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira47

devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as despesas 
abrangidas pelo capítulo I da presente 
parte e que sejam executadas em 
circunstâncias que vão para além da 
evolução normal do mercado.

Or. en

Justificação

O financiamento a partir da reserva para crises só deve estar disponível para mecanismos 
previstos nos artigos 154.º a 156.º da OCM única relativa às medidas excecionais. Tais 
medidas não reduzem a capacidade da Comissão de responder a crises e asseguram que os 
fundos são utilizados em medidas que vão além da gestão normal dos mercados que estão 
previstas em outras partes da OCM única.
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Alteração 2137
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no ponto 
14 do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira47

devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as medidas a 
que o presente regulamento se aplica e que 
sejam executadas em circunstâncias que 
vão para além da evolução normal do 
mercado.

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no ponto 
14 do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão 
financeira47devem ser disponibilizados, 
relativamente ao ano ou anos para os quais 
o apoio adicional é necessário, para as 
medidas a que o presente regulamento se 
aplica e que sejam executadas em 
circunstâncias que vão para além da 
evolução normal do mercado, ou no caso 
em que os preços de referência definidos 
no artigo 7.º, n.º 2, indiquem um aumento 
considerável dos custos de produção.

Or. fr

Alteração 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define as condições mediante 
as quais se entende que existe uma «crise 
grave do mercado» e que implicam a 
adoção de medidas de caráter excecional, 
que sirvam de complemento às medidas 
habituais de gestão pública e privada do 
mercado e à disponibilidade automática 
de fundos de reserva para situações de 
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crise.

Or. es

Alteração 2139
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Nomeadamente, os fundos são 
transferidos para qualquer despesa ao 
abrigo da:

Suprimido

a) Parte II, título I, capítulo I;
b) Parte III, capítulo VI; e
c) Presente parte, capítulo I.

Or. en

Justificação

O financiamento a partir da reserva para crises só deve estar disponível para mecanismos 
previstos nos artigos 154.º a 156.º da OCM única relativa às medidas excecionais.

Alteração 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Nomeadamente, os fundos são 
transferidos para qualquer despesa ao 
abrigo da:

Suprimido

a) Parte II, título I, capítulo I;
b) Parte III, capítulo VI; e
c) Presente parte, capítulo I.
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Or. en

Alteração 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 159.º – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Parte III, capítulo VI; e Suprimido

Or. en

Alteração 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Secções 3 e 4 do capítulo II do Título 
I da parte II;

Or. es

Alteração 2143
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Parte II, título I, capítulo II, secções 
3 e 4

Or. it
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Alteração 2144
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Parte II, título I, capítulo II, secções 
3 e 4

Or. it

Alteração 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Secção 3 do capítulo II do Título I da 
parte II;

Or. es

Alteração 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, e em derrogação do presente 
artigo, segundo parágrafo, decidir que 
não sejam efetuadas transferências de 
fundos para certas despesas referidas no 
mesmo parágrafo, alínea b), se essas 
despesas fizerem parte da gestão normal 
dos mercados. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 

Suprimido
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procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O financiamento a partir da reserva para crises só deve estar disponível para mecanismos 
previstos nos artigos 154.º a 156.º da OCM única relativa às medidas excecionais.

Alteração 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, e em derrogação do presente 
artigo, segundo parágrafo, decidir que 
não sejam efetuadas transferências de 
fundos para certas despesas referidas no 
mesmo parágrafo, alínea b), se essas 
despesas fizerem parte da gestão normal 
dos mercados. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2148
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 159 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, e em derrogação do presente 
artigo, segundo parágrafo, decidir que não 
sejam efetuadas transferências de fundos 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º, e em derrogação do presente artigo, 
segundo parágrafo, para que não sejam 
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para certas despesas referidas no mesmo 
parágrafo, alínea b), se essas despesas 
fizerem parte da gestão normal dos 
mercados. Esse ato de execução é adotado 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

efetuadas transferências de fundos para 
certas despesas referidas no mesmo 
parágrafo, alínea b), se essas despesas 
fizerem parte da gestão normal dos 
mercados.

Or. de

Alteração 2149
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 160 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes para a 
Comissão referida no presente regulamento 
é efetuada por um período de cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão apresenta um 
relatório sobre a delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do fim do 
prazo de cinco anos. A delegação de 
poderes é prolongada por períodos de 
igual duração, se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho aprovarem tal 
prolongamento, o mais tardar, até três 
meses antes do final de cada período.

Para este efeito, o Parlamento Europeu 
decide com a maioria dos seus membros e 
o Conselho com maioria qualificada.

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu deve confirmar ativamente a delegação de poderes à Comissão e, em 
caso de dúvida, não deve ter de lutar pela recuperação dos seus direitos legislativos na 
própria casa.
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Alteração 2150
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 160 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes à Comissão
referida no presente regulamento é 
efetuada por um período de cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do fim do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. de

Alteração 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o terceiro 
parágrafo do n.º 4 do artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. es

Justificação

Com esta alteração garante-se uma maior segurança jurídica aos Estados-Membros.
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Alteração 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799]
continuam a aplicar-se:

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
continuam a aplicar-se:

Or. es

Alteração 2153
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799]
continuam a aplicar-se:

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
continuam a aplicar-se:

Or. en

Alteração 2154
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799]
continuam a aplicar-se:

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
continuam a aplicar-se:

Or. fr
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Alteração 2155
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799]
continuam a aplicar-se:

Contudo, as seguintes disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
continuam a aplicar-se:

Or. pl

Alteração 2156
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 30 de setembro de 2015;

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, 
todas as disposições do Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 e respetivos regulamentos 
de execução, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2014/2015, 
em 30 de setembro de 2015; o artigo 51.º 
do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 deixa 
de ser aplicável a partir de 1 de janeiro de 
2014.

Or. fr

Alteração 2157
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, 
todas as disposições do Regulamento (UE) 
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262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 30 de setembro de 2015;

n.º 1234/2007 e respetivos regulamentos 
de execução, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2014/2015, 
em 30 de setembro de 2015;

Or. en

Alteração 2158
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º e 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 30 de setembro de 2015;

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, 
todas as disposições do Regulamento (UE) 
n.º 1234/2007 e respetivas disposições de 
execução, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2014/2015, 
em 30 de setembro de 2015;

Or. pl

Alteração 2159
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 30 de setembro de 2015;

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2016/2017, em 30 de setembro de 2017;

Or. en

Justificação

Um alargamento de dois anos do regime de quotas assegura ao setor uma aterragem suave. 
O alargamento deve ser limitado a dois anos, a fim de aumentar a competitividade do setor 
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do açúcar.

Alteração 2160
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 30 de setembro de 2015;

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2016/2017, em 30 de setembro de 2017;

Or. en

Justificação

Um alargamento de dois anos do regime de quotas assegura ao setor uma aterragem suave. 
O alargamento deve ser limitado a dois anos, a fim de aumentar a competitividade do setor 
do açúcar.

Alteração 2161
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, a 
parte II, título I, os artigos 248.º, 260.º a 
262.º e o anexo III, parte II, até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 30 de setembro de 2015;

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, 
sob reserva da avaliação de impacto da 
Comissão Europeia que tenha em conta 
tanto o mercado mundial da 
cana-de-açúcar como o da beterraba 
sacarina, a parte II, título I, os 
artigos 248.º, 260.º a 262.º e o anexo III, 
parte II, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2014/2015, 
em 30 de setembro de 2015, ou face à 
necessidade de circunstâncias excecionais 
reveladas pela avaliação de impacto, o 
mais tardar até ao final de 2020 e a que se 
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deve juntar a supressão dos direitos 
aduaneiros relativos à cana-de-açúcar;

Or. en

Alteração 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que diz respeito às disposições 
relativas ao regime de contenção da 
produção de leite estabelecidas na parte 
II, título I, capítulo III, até 31 de março 
de 2015;

Suprimido

Or. es

Justificação

Defende-se a manutenção do atual sistema de quotas leiteiras, sem que haja a possibilidade 
de aumentar a produção total de leite da UE.

Alteração 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que diz respeito às disposições 
relativas ao regime de contenção da 
produção de leite estabelecidas na parte 
II, título I, capítulo III, até 31 de março 
de 2015;

Suprimido

Or. es
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Justificação

Suprimido em linha com a manutenção do regime de quotas leiteiras.

Alteração 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que diz respeito ao setor 
vitivinícola:

Suprimido

i) os artigos 82.º a 87.º, no que diz respeito 
às superfícies referidas no artigo 82.º, n.º 
2, que não tenham sido ainda objeto de 
arranque e às superfícies referidas no 
artigo 83.º, n.º 1, que não tenham sido 
regularizadas, até que essas superfícies 
sejam objeto de arranque ou 
regularizadas,
ii) o regime transitório de direitos de 
plantação estabelecido na parte II, título 
I, capítulo III, secção V, subsecção II, até 
31 de dezembro de 2015 ou, na medida do 
necessário para aplicar qualquer decisão 
tomada pelos Estados-Membros ao abrigo 
do artigo 89.º, n.º 5, até 31 de dezembro de 
2018;

Or. es

Justificação

Deve manter-se o atual sistema de direitos de plantação de vinha, mantendo o limite total de 
produção na UE.

Alteração 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) o regime transitório de direitos de 
plantação estabelecido na parte II, título 
I, capítulo III, secção V, subsecção II, até 
31 de dezembro de 2015 ou, na medida do 
necessário para aplicar qualquer decisão 
tomada pelos Estados-Membros ao abrigo 
do artigo 89.º, n.º 5, até 31 de dezembro de 
2018;

Suprimido

Or. fr

Alteração 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o regime transitório de direitos de 
plantação estabelecido na parte II, título 
I, capítulo III, secção V, subsecção II, até 
31 de dezembro de 2015 ou, na medida do 
necessário para aplicar qualquer decisão 
tomada pelos Estados-Membros ao abrigo 
do artigo 89.º, n.º 5, até 31 de dezembro de 
2018;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões simultaneamente económicas, sociais, ambientais, de preservação do património, 
de ordenamento do território nas zonas rurais com tradição vitivinícola, e pelas exigências 
de preservação do controlo, da diversidade, do prestígio e da qualidade dos produtos 
vitivinícolas europeus, deve manter-se o atual sistema de direitos de plantação no setor 
vitivinícola.

Alteração 2167
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) o artigo 293.º, primeiro e segundo 
parágrafos, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2013/2014;

e) o artigo 182.º, n.º 3, primeiro e segundo 
parágrafos, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2013/2014;

Or. fr

Alteração 2168
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 163 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) o artigo 293.º, primeiro e segundo 
parágrafos, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2013/2014;

e) o artigo 182.º, n.º 3, primeiro e segundo 
parágrafos, até ao final da campanha de 
comercialização do açúcar de 2018/2019;

Or. fr

Alteração 2169
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, no que respeita ao setor do 
açúcar: 

a) os artigos 7.º, 16.º, 17.º-A e o anexo III 
só são aplicáveis a partir do início da 
campanha de comercialização de 
2015/2016, em 1 de outubro de 2015;
b) os artigos 106.º a 108.º, 113.º-B e a 
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parte II, título II, capítulo III, secção 3-A, 
no que respeita ao setor do açúcar, só são 
aplicáveis a partir do termo da campanha 
de comercialização de 2019/2020, em 1 de 
outubro de 2020, sem prejuízo do 
artigo 158.º, alínea b-B).

Or. fr

Alteração 2170
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, no que respeita ao setor do 
açúcar:

a) Os artigos 7.º e 16.º e 17.º, alínea a), e o 
anexo III só são aplicáveis após o início da 
campanha de comercialização do açúcar 
2015/2016, em 1 de outubro de 2015.
b) Os artigos 106.º a 108.º, 113.º, alínea 
b), e parte II, título II, capítulo III, secção 
3-A, no que respeita ao setor do açúcar, só 
são aplicáveis após o termo da campanha 
de comercialização do açúcar de 
2019/2020, em 1 de outubro de 2020, sem 
prejuízo do artigo 158.º, alínea b-B).

Or. pl

Alteração 2171
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, os artigos 7.º, 16.º, 17.º-A e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis a partir do início 
da campanha de comercialização do 
açúcar de 2015/2016, em 1 de outubro de 
2015.
Os artigos 106.º a 108.º, 113.º-B e a parte 
II, título II, capítulo III, secção 3-A [C1], 
no que respeita ao setor do açúcar, só são 
aplicáveis após o termo da campanha de 
comercialização do açúcar de 2019/2020, 
em 1 de outubro de 2020, sem prejuízo do 
artigo 158.º, alínea b-B).

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objetivo evitar a situação em que uma campanha de comercialização 
é regida por dois quadros jurídicos e é necessária para assegurar a transparência jurídica e 
a estabilidade do mercado. Indica quais disposições horizontais a aplicar em cada período, 
daí a referência aos vários artigos relativos aos períodos a partir de 2015 e de 2020 em 
diante.

Alteração 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, o artigo 101.º, no que respeita ao 
setor do açúcar, só é aplicável após o termo 
da campanha de comercialização do açúcar 
de 2019/2020, em 1 de outubro de 2020.

Or. es
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Justificação

Consideramos que o artigo 101.º deveria aplica-se, quando terminar a vigência do regime 
das quotas de açúcar, ou seja, após o final da campanha de 2019/20.

Alteração 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, são aplicáveis, no mínimo, até ao 
termo da campanha de comercialização do 
açúcar de 2019/2020, em 1 de outubro de 
2020.

Or. de

Alteração 2174
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2016/2017, em 1 de outubro de 2017.

Or. en

Justificação

Um alargamento de dois anos do regime de quotas assegura ao setor uma aterragem suave. 
O alargamento deve ser limitado a dois anos, a fim de aumentar a competitividade do setor 
do açúcar.
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Alteração 2175
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2016/2017, em 1 de outubro de 2017.

Or. en

Justificação

Um alargamento de dois anos do regime de quotas assegura ao setor uma aterragem suave. 
O alargamento deve ser limitado a dois anos, a fim de aumentar a competitividade do setor 
do açúcar.

Alteração 2176
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º e 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, os artigos 7.º e 16.º só são 
aplicáveis após o termo da campanha de 
comercialização do açúcar 2014/2015, em 
1 de outubro de 2015.

Or. fr

Justificação

Esta alteração tem em conta as disposições atuais relativas ao açúcar aplicáveis até 30 de 
setembro de 2015, bem como os principais elementos da OCM única relativa ao açúcar, que 
incluem os preços de referência e o apoio ao armazenamento privado e que devem ser 
prolongados até 2020.
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Alteração 2177
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 7.º, 16.º, 101.º e o 
anexo III, no que respeita ao setor do 
açúcar, só são aplicáveis após o termo da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2014/2015, em 1 de outubro de 2015.

Todavia, os artigos 7.º e 16.º só são 
aplicáveis após o termo da campanha de 
comercialização do açúcar 2014/2015, em 
1 de outubro de 2015.

Or. pl

Alteração 2178
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – linha de produtos (nova)

Texto da Comissão Alteração

ex 1204 99 15 - sementes de cânhamo 
destinadas a sementeira

Or. fr

Alteração 2179
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
Anexo I – parte IX – linha de produtos (nova)

Texto da Comissão Alteração

0714201
Batatas doces, frescas, inteiras, destinadas 
ao consumo humano.
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Or. it

Alteração 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte XXI – linha de produtos (nova)

Texto da Comissão Alteração

O álcool bruto com um teor alcoólico 
inferior a 96 % do volume, que ainda 
apresente propriedades sensoriais das 
matérias-primas de base utilizadas, é 
considerado álcool etílico na aceção do 
n.º 1, desde que este álcool bruto seja 
comercializado ou utilizado após uma 
transformação subsequente, como álcool 
etílico na aceção do número 1.

Or. de

Alteração 2181
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Anexo II – parte I-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

I-A. REGRAS PORMENORIZADAS 
RELATIVAS ÀS TRANSFERÊNCIAS 
DE QUOTAS DE AÇÚCAR OU 
ISOGLICOSE AO ABRIGO DO ARTIGO 
101.º-K
I
Para efeitos do presente anexo, entende-
se por:
a) «Fusão de empresas»: a agregação de 
duas ou várias empresas numa única 
empresa;
b) «Alienação de uma empresa»: a 
transferência ou a absorção do 
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património de uma empresa titular de 
quotas em benefício de uma ou de várias 
empresas;
c) «Alienação de uma fábrica»: a 
transferência de propriedade de uma 
unidade técnica, incluindo toda a 
instalação necessária ao fabrico do 
produto em causa, para uma ou várias 
empresas, que implique a absorção 
parcial ou total da produção da empresa 
que transfere a propriedade;
d) «Locação de uma fábrica»: o contrato 
de locação de uma unidade técnica, 
incluindo toda a instalação necessária ao 
fabrico de açúcar, tendo em vista a sua 
exploração, celebrado por um período de, 
pelo menos, três campanhas de 
comercialização consecutivas e a que as 
partes se comprometem a não pôr termo 
antes do final da terceira campanha, com 
uma empresa estabelecida no 
Estado-Membro onde está implantada a 
fábrica em causa, se, após a locação
começar a produzir efeitos, a empresa que 
tomar a fábrica em locação puder ser 
considerada, para toda a sua produção, 
como uma única empresa açucareira.
II
1. Em caso de fusão ou de alienação de 
empresas produtoras de açúcar, ou de 
alienação de fábricas de açúcar, as quotas 
são ajustadas do seguinte modo:
a) Em caso de fusão de empresas 
açucareiras, o Estado-Membro atribui à 
empresa resultante da fusão uma quota 
igual à soma das quotas atribuídas, antes 
da fusão, às empresas açucareiras em 
causa;
b) Em caso de alienação de uma empresa 
açucareira, o Estado-Membro atribui à 
empresa alienante a quota de produção de 
açúcar da empresa alienada; se houver 
várias empresas alienantes, a atribuição é 
feita proporcionalmente às quantidades 
de produção de açúcar absorvidas por 
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cada uma delas;
c) Em caso de alienação de uma fábrica 
de açúcar, o Estado-Membro reduz a 
quota da empresa que transferir a 
propriedade da fábrica e aumenta, na 
quantidade deduzida, a quota da empresa 
ou empresas açucareiras que adquirirem 
a fábrica, proporcionalmente às 
quantidades de produção absorvidas.
2. Em caso de cessação de atividades, em 
condições diferentes das referidas no 
ponto 1, da empresa produtora de açúcar, 
o Estado-Membro pode atribuir a parte 
das quotas abrangidas pela cessação a 
uma ou várias empresas açucareiras.
3. Em caso de locação de uma fábrica 
pertencente a uma empresa açucareira, o 
Estado-Membro pode reduzir a quota da 
empresa que der a fábrica em locação e 
atribuir a parte de quota deduzida à 
empresa que tomar a fábrica em locação 
para aí produzir açúcar.
Se a locação cessar durante o período de 
três campanhas de comercialização 
referido no ponto I, alínea d), o 
ajustamento de quotas efetuado em 
conformidade com o primeiro parágrafo é 
cancelado pelo Estado-Membro, com 
efeitos retroativos à data na qual a 
locação tiver começado a produzir efeitos. 
Todavia, se a locação cessar por razões de 
força maior, o Estado-Membro não é 
obrigado a cancelar o ajustamento.
4. Quando uma empresa produtora de 
açúcar deixar de poder assegurar o 
cumprimento das suas obrigações 
decorrentes da legislação da União, em 
relação aos produtores de beterraba ou de 
cana-de-açúcar em causa e essa situação 
for constatada pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro, este pode 
atribuir as partes de quota 
correspondentes, por uma ou várias 
campanhas de comercialização, a uma ou 
várias empresas produtoras de açúcar, 
proporcionalmente às quantidades 
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absorvidas.
III
Em caso de fusão ou de alienação de 
empresas produtoras de isoglicose, ou de 
alienação de uma fábrica de isoglicose, o 
Estado-Membro pode atribuir as quotas 
de produção de isoglicose em causa a uma 
ou várias outras empresas, disponham 
estas ou não de uma quota de produção.
IV
As medidas tomadas em aplicação das 
secções II e III só podem produzir efeitos 
se se verificarem as seguintes condições:
a) Os interesses de cada uma das partes 
envolvidas foram tomados em 
consideração;
b) O Estado-Membro em causa considera 
que as medidas são suscetíveis de 
melhorar a estrutura dos setores da 
beterraba, da cana-de-açúcar e do fabrico 
de açúcar;
c) As medidas dizem respeito a empresas 
estabelecidas no mesmo território, para 
efeitos das quotas fixadas no Anexo III-B.
V
Se a fusão ou alienação ocorrer entre 1 de 
outubro e 30 de abril do ano seguinte, as 
medidas referidas nas secções II e III 
produzem efeitos na campanha de 
comercialização em curso.
Se a fusão ou alienação ocorrer 
entre 1 de maio e 30 de setembro do 
mesmo ano, as medidas referidas nas 
secções II e III produzem efeitos na 
campanha de comercialização seguinte.
VI
Em caso de aplicação das secções II e III, 
os Estados-Membros comunicam as 
quotas ajustadas à Comissão, o mais 
tardar, quinze dias após o termo dos 
períodos referidos na secção V.
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Or. pl

Alteração 2182
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Anexo II – parte I-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Parte I-A: definições relativas ao setor do 
açúcar
«Refinaria a tempo inteiro»: uma unidade 
de produção:
a) Cuja única atividade consiste em 
refinar açúcar de cana bruto importado; e
b) Relativamente ao açúcar, que não 
combina a refinação do açúcar de cana 
bruto importado com mais nenhuma 
atividade.
Uma unidade de produção que refine, 
pelo menos, 15 000 toneladas de açúcar 
de cana bruto importado para refinação 
durante a campanha de comercialização 
de 2014/2015 deve igualmente ser 
considerada como uma refinaria a tempo 
inteiro.

Or. en

Alteração 2183
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Bovinos adultos»: os bovinos com 
idade igual ou superior a 8 meses.

2. «Bovinos adultos»: os bovinos com 
idade igual ou superior a 12 meses.

Or. en
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Alteração 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Bovinos adultos»: os bovinos com 
idade igual ou superior a 8 meses.

2. «Bovinos adultos»: os bovinos com 
idade igual ou superior a 12 meses.

Or. pl

Justificação

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Alteração 2185
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Bovinos adultos»: os bovinos com 
idade igual ou superior a 8 meses.

2. «Bovinos adultos»: os bovinos com 
idade igual ou superior a 12 meses.

Or. lt

Alteração 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. «Mel»: a substância açucarada natural 
produzida pela abelha Apis mellifera a 
partir de néctar de flores ou de secreções 
de partes vivas de plantas ou ainda de 
excreções de insetos sugadores de plantas 
que ficam sobre partes vivas de plantas, 
que as abelhas recolhem, transformam por 
combinação com substâncias específicas 
próprias, depositam, desidratam, 
armazenam e deixam amadurecer nos favos 
da colmeia.

1. «Mel»: a substância açucarada natural 
produzida pela abelha Apis mellifera a 
partir de néctar de flores ou de secreções 
de partes vivas de plantas ou ainda de 
excreções de insetos sugadores de plantas 
que ficam sobre partes vivas de plantas, 
que as abelhas recolhem, transformam por 
combinação com substâncias específicas 
próprias, depositam, desidratam, 
armazenam e deixam amadurecer nos favos 
da colmeia. O mel é composto 
essencialmente por diferentes açúcares, 
sobretudo frutose e glucose, assim como 
outras substâncias, como ácidos 
orgânicos, enzimas e partículas sólidas 
derivadas da sua colheita, incluindo o 
pólen, sem que nenhuma de tais 
substâncias e partículas possa ser 
considerada um ingrediente do mel.

Or. es

Alteração 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. «Mel»: a substância açucarada natural 
produzida pela abelha Apis mellifera a 
partir de néctar de flores ou de secreções 
de partes vivas de plantas ou ainda de 
excreções de insetos sugadores de plantas 
que ficam sobre partes vivas de plantas, 
que as abelhas recolhem, transformam por 
combinação com substâncias específicas 
próprias, depositam, desidratam, 
armazenam e deixam amadurecer nos favos 
da colmeia.

1. «Mel»: a substância açucarada natural 
produzida pela abelha Apis mellifera a 
partir de néctar de flores ou de secreções 
de partes vivas de plantas ou ainda de 
excreções de insetos sugadores de plantas 
que ficam sobre partes vivas de plantas, 
que as abelhas recolhem, transformam por 
combinação com substâncias específicas 
próprias, depositam, desidratam, 
armazenam e deixam amadurecer nos favos 
da colmeia. O mel é composto 
essencialmente por diferentes açúcares, 
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sobretudo frutose e glucose, assim como 
outras substâncias, como ácidos 
orgânicos, enzimas e partículas sólidas 
derivadas da sua colheita, incluindo o 
pólen, sem que nenhuma de tais 
substâncias e partículas possa ser 
considerada um ingrediente do mel.

Or. es

Justificação

A definição de mel é alterada para delimitar melhor o produto. Considera-se necessário 
incluir uma referência específica aos principais constituintes do mel.

Alteração 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. «Produtos apícolas»: o mel, a cera, a 
geleia real, o própolis ou o pólen.

2. «Produtos apícolas»: o mel, a cera de 
abelhas, a geleia real, o própolis e o pólen.

«Cera de abelhas»: matéria de natureza 
lipídica elaborada a partir de secreções 
das glândulas que produzem a cera das 
abelhas obreiras da espécie Apis mellifera 
e utilizada na fabricação dos favos.
«Geleia real»: A substância natural 
segregada pelas glândulas 
hipofaringeanas e mandibulares das 
abelhas obreiras da espécie Apis 
mellifera, destinada à alimentação das 
larvas e da rainha, à qual não se pode 
acrescentar nenhuma substância.
«Propóleo»: a substância recolhida de 
determinados vegetais e posteriormente 
transformada pelas abelhas obreiras da 
espécie Apis mellifera, à qual 
acrescentam as suas próprias secreções 
(principalmente cera e secreções 
salivares) com o intuito de utilizá-la como 
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argamassa.
«Pólen»: substância compacta, mais ou 
menos esférica, que resulta da 
aglutinação dos gâmetas masculinos das 
flores mediante o néctar, secreções 
salivares e a ação mecânica do terceiro 
par de patas das abelhas obreiras da 
espécie Apis mellifera, que, por isso, é 
colhida e transformada em bolas de pólen 
para ser depositado e armazenado 
posteriormente na colmeia, ao qual não se 
pode acrescentar nenhuma outra 
substância.
«Pólen colhido da colmeia»: bolas de 
pólen de dispostas pelas abelhas nas 
células dos favos, que sofreram 
determinadas transformações naturais 
devido à presença de enzimas e 
micro-organismos; este pólen pode estar 
eventualmente coberto de mel.

Or. es

Justificação

É fundamental definir os produtos apícolas.

Alteração 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. «Produtos apícolas»: o mel, a cera, a 
geleia real, o própolis ou o pólen.

2. «Produtos apícolas»: o mel, a cera de 
abelhas, a geleia real, o própolis e o pólen.

Or. es

Alteração 2190
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte VIII – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As definições dos produtos apícolas 
devem ser estabelecidas a nível da UE:
- Geleia real:
Substância natural segregada pelas 
glândulas hipofaríngeas e mandibulares 
das abelhas-amas (Apis mellifera). É um 
produto fresco, natural e não 
transformado, utilizado principalmente 
como alimento para larvas e rainhas. 
Pode ser filtrado (sem ultrafiltração) mas 
não se adiciona nenhuma substância;
- Granulado de pólen:
Grãos de pólen recolhidos pelas obreiras 
da espécie Apis mellifera, que os 
compactam nas suas patas traseiras com 
ajuda do mel e/ou néctar e das suas 
próprias secreções. Este produto natural, 
isento de aditivos e recolhido à entrada da 
colmeia, constitui a fonte de proteínas 
para a colónia;
- Pólen de abelhas ou pão das abelhas:
Granulado de pólen compactado nas 
células dos favos da colmeia e sujeito a 
processos naturais que resultam na 
presença de enzimas e de microbiota 
comensal. É utilizado pelas abelhas-amas 
para alimentar a colmeia. Não pode 
conter aditivos exceto a cera proveniente 
das células dos favos da colmeia;
- Cera de abelhas:
Substância composta unicamente pelas 
secreções das glândulas das obreiras da 
espécie Apis melífera que produzem cera 
e utilizada para a construção dos favos da 
colmeia;
- Própolis:
Resina de origem exclusivamente natural 
e vegetal, recolhida pelas operárias da 
espécie Apis mellifera a partir de algumas 
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fontes vegetais, à qual é adicionada as 
secreções das operárias (essencialmente 
secreções de cera e salivares) para ser 
utilizada como proteção da colmeia;
- Veneno de abelha:
Secreção da glândula de veneno da 
abelha utilizada pelas abelhas para 
defender a colmeia de ataques.

Or. en

Alteração 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VIII – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Definições dos produtos apícolas
- Geleia real:
Substância natural segregada pelas 
glândulas hipofaríngeas e mandibulares 
das abelhas-amas (Apis mellifera). É um 
produto fresco, natural e não 
transformado, utilizado principalmente 
como alimento para larvas e rainhas. 
Pode ser filtrado (sem ultrafiltração) mas 
não se adiciona nenhuma substância;
- Granulado de pólen:
Grãos de pólen recolhidos pelas obreiras 
da espécie Apis mellifera, que os 
compactam nas suas patas traseiras com 
ajuda do mel e/ou néctar e das suas 
próprias secreções. Este produto natural, 
isento de aditivos e recolhido à entrada da 
colmeia, constitui a fonte de proteínas 
para a colónia;
- Pólen de abelhas ou pão das abelhas:
Granulado de pólen compactado nas 
células dos favos da colmeia e que é 
sujeito a processos naturais que resultam 
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na presença de enzimas e de microbiota 
comensal. É utilizado pelas abelhas-amas 
para alimentar a colmeia. Não pode 
conter aditivos exceto a cera proveniente 
das células dos favos da colmeia;
- Cera de abelhas:
Substância composta unicamente pelas 
secreções das glândulas das obreiras da 
espécie Apis melífera que produzem cera 
e utilizada para a construção dos favos da 
colmeia;
- Própolis:
Resina de origem exclusivamente natural 
e vegetal, recolhida pelas operárias da 
espécie Apis mellifera a partir de algumas 
fontes vegetais, à qual é adicionada as 
secreções das operárias (essencialmente 
secreções de cera e salivares) para ser 
utilizada como proteção da colmeia;
- Veneno de abelha:
Secreção da glândula de veneno da 
abelha utilizada pelas abelhas para 
defender a colmeia de ataques.

Or. en

Alteração 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VIII – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Definições dos produtos apícolas
- Geleia real:
Substância natural segregada pelas 
glândulas hipofaríngeas e mandibulares 
das abelhas-amas (Apis mellifera). É um 
produto fresco, natural e não 
transformado, utilizado principalmente 
como alimento para larvas e rainhas. 
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Pode ser filtrado (sem ultrafiltração) mas 
não se adiciona nenhuma substância;
- Granulado de pólen:
Grãos de pólen recolhidos pelas obreiras 
da espécie Apis mellifera, que os 
compactam nas suas patas traseiras com 
ajuda do mel e/ou néctar e das suas 
próprias secreções. Este produto natural, 
isento de aditivos e recolhido à entrada da 
colmeia, constitui a fonte de proteínas 
para a colónia;
- Pólen de abelhas ou pão das abelhas:
Granulado de pólen compactado nas 
células dos favos da colmeia e sujeito a 
processos naturais que resultam na 
presença de enzimas e de microbiota 
comensal. É utilizado pelas abelhas-amas 
para alimentar a colmeia. Não pode 
conter aditivos exceto a cera proveniente 
das células dos favos da colmeia;
- Cera de abelhas:
Substância composta unicamente pelas 
secreções das glândulas das obreiras da 
espécie Apis mellifera que produzem cera 
e utilizada para a construção dos favos da 
colmeia;
- Própolis:
Resina de origem exclusivamente natural 
e vegetal, recolhida pelas operárias da 
espécie Apis mellifera a partir de algumas 
fontes vegetais, à qual é adicionada as 
secreções das operárias (essencialmente 
secreções de cera e salivares) para ser 
utilizada como proteção da colmeia;
- Veneno de abelha:
Secreção da glândula de veneno da 
abelha utilizada pelas abelhas para 
defender a colmeia de ataques.

Or. en
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Alteração 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Cera de abelhas»: matéria de 
natureza lipídica elaborada a partir de 
secreções das glândulas que produzem a 
cera das abelhas obreiras da espécie Apis 
mellifera e utilizada na fabricação dos 
favos.

Or. es

Alteração 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. «Geleia real»: a substância natural 
segregada pelas glândulas 
hipofaringeanas e mandibulares das 
abelhas obreiras da espécie Apis 
mellifera, destinada à alimentação das 
larvas e da rainha, à qual não se pode 
acrescentar nenhuma substância.

Or. es

Alteração 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. «Propóleo»: a substância recolhida 
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de determinados vegetais e posteriormente 
transformada pelas abelhas obreiras da 
espécie Apis mellifera, à qual 
acrescentam as suas próprias secreções 
(principalmente cera e secreções 
salivares) com o intuito de utilizá-la como 
argamassa.

Or. es

Alteração 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. «Pólen»: substância compacta, mais 
ou menos esférica, que resulta da 
aglutinação dos gâmetas masculinos das 
flores mediante o néctar, secreções 
salivares e a ação mecânica do terceiro 
par de patas das abelhas obreiras da 
espécie Apis mellifera, que, por isso, é 
recolhida e transformada em bolas de 
pólen para ser depositado e armazenado 
posteriormente na colmeia, ao qual não se 
pode acrescentar nenhuma outra 
substância.

Or. es

Alteração 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte VIII – ponto 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. «Pólen colhido da colmeia»: bolas de 
pólen de dispostas pelas abelhas nas 
células dos favos, que sofreram 
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determinadas transformações naturais 
devido à presença de enzimas e 
micro-organismos; este pólen pode estar 
eventualmente coberto de mel.

Or. es

Alteração 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Anexo III-A

GRELHAS DA UNIÃO PARA A CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS A QUE SE 
REFERE O ARTIGO 20.º-A

A: Grelha da União para a classificação das carcaças de bovinos adultos

I. Definições

Aplicam-se as seguintes definições:

1. «Carcaça»: o corpo inteiro do animal abatido tal como se apresenta após as operações de 
sangria, de evisceração e de esfola;

2. «Meia-carcaça»: o produto obtido por separação da carcaça referida no ponto 1 segundo 
um plano de simetria que passa pelo meio de cada vértebra cervical, dorsal, lombar e 
sagrada, pelo meio do esterno e da sínfise isquiopúbica.

II. Categorias

As carcaças dividem-se nas seguintes categorias:

A: carcaças de machos, não castrados, com menos de dois anos;
B: carcaças de outros machos não castrados;
C: carcaças de machos castrados;
D: carcaças de fêmeas que tenham parido;
E: carcaças de outras fêmeas.

III. Classificação

As carcaças são classificadas por avaliação sucessiva de:

1. Conformação, definida do seguinte modo:
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Desenvolvimento dos perfis da carcaça, nomeadamente das suas partes essenciais (coxa,
dorso, pá)

Classe de 
conformação

Descrição

S 
Superior

Todos os perfis extremamente convexos; desenvolvimento muscular 
excecional com duplos músculos

E 
Excelente

Todos os perfis convexos a superconvexos; desenvolvimento muscular 
excecional

U 
Muito boa

Perfis em geral convexos; muito bom desenvolvimento muscular

R 
Boa

Perfis em geral retilíneos; bom desenvolvimento muscular

O 
Média

Perfis retilíneos a côncavos; desenvolvimento muscular médio

P 
Fraca

Todos os perfis côncavos a muito côncavos; reduzido desenvolvimento 
muscular

2. Camada de gordura, definida do seguinte modo:

Quantidade de tecido adiposo no exterior da carcaça e na cavidade torácica

Classe de estado 
da gordura

Descrição

1. 
Fraca

Gordura de cobertura inexistente a muito fraca

2. 
Leve

Leve cobertura de gordura, com músculos quase sempre aparentes

3. 
Média

Músculos quase sempre cobertos de gordura, com exceção dos das 
coxas e da pá; reduzidos depósitos de gordura na cavidade torácica

4.
Elevada

Músculos cobertos de gordura mas parcialmente aparentes nas coxas 
e na pá, alguns depósitos separados de gordura no interior da 
cavidade torácica

5. 
Muito elevada

Carcaça coberta por uma camada de gordura; depósitos substanciais 
de gordura na cavidade torácica

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

B: Grelha da União para a classificação de carcaças de suínos

I. Definição

«Carcaça»: o corpo de um suíno abatido, sangrado e eviscerado, inteiro ou dividido ao 
meio.
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II. Classificação

As carcaças são divididas em classes de acordo com o teor estimado de carne magra e 
classificadas em conformidade:

Classes Carne magra em percentagem de peso da carcaça
S 60 ou mais (*)
E 55 ou mais
U 50 ou mais mas menos de 55
R 45 ou mais mas menos de 50
O 40 ou mais mas menos de 45
P menos de 40
(*) [Os Estados-Membros podem introduzir, para os suínos abatidos no seu território, 
uma classe distinta de 60 % ou mais de carne magra designada pela letra S.]

C: Grelha da União para a classificação de carcaças de ovinos

I. Definição

No que se refere aos termos «carcaça» e «meia carcaça», são aplicáveis as definições 
constantes do ponto A.I.

II. Categorias

As carcaças dividem-se nas seguintes categorias:

A: carcaças de ovinos com menos de doze meses de idade;
B: carcaças de outros ovinos.

III. Classificação

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

2. Em derrogação do ponto 1, para os cordeiros com um peso de carcaça inferior a 13 kg, 
os Estados-Membros podem ser autorizados pela Comissão, por meio de atos de execução 
adotados sem recorrer ao procedimento a que se refere o artigo 162.º, n.ºs 2 ou 3, a utilizar 
os seguintes critérios de classificação:

a) peso da carcaça;
b) cor da carne;
c) estado da gordura.

Or. en
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Alteração 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

ANEXO III 

QUOTAS NACIONAIS E REGIONAIS DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ISOGLICOSE E 
XAROPE DE INULINA A QUE SE REFERE O ARTIGO 101.º-H 

(em toneladas)

Estados-Membros ou regiões 
(1)

Açúcar 
(2) 

Isoglicose 
(3) 

Xarope de 
inulina 

(4) 
Bélgica 676 235,0 114 580,2 0
Bulgária 0 89 198,0
República Checa 372 459,3
Dinamarca 372 383,0
Alemanha 2 898 255,7 56 638,2
Irlanda 0
Grécia 158 702,0 0
Espanha 498 480,2 53 810,2
França (metrópole) 3 004 811,15 0
Departamentos Ultramarinos 
Franceses

432 220,05

Itália 508 379,0 32 492,5
Letónia 0
Lituânia 90 252,0
Hungria 105 420,0 220 265,8
Países Baixos 804 888,0 0 0
Áustria 351 027,4
Polónia 1 405 608,1 42 861,4
Portugal (continental) 100 000,0 12 500,0
Região Autónoma dos Açores 9 953,0
Roménia 104 688,8 0
Eslovénia 0
Eslováquia 112 319,5 68 094,5
Finlândia 80 999,0 0
Suécia 293 186,0
Reino Unido 1 056 474,0 0

TOTAL 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt
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Alteração 2200
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Anexo III-A

QUOTAS NACIONAIS E REGIONAIS DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ISOGLICOSE E 
XAROPE DE INULINA A QUE SE REFERE O ARTIGO 101.º-H

(em toneladas)

Estados-Membros ou 
regiões

2014/15 2015/16

açúcar isoglicose xarope de 
inulina

açúcar isoglicose xarope de 
inulina

Bélgica 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgária 0 89198,0 0 93657,9
República Checa 372,459,3 372,459,3
Dinamarca 372,383,0 372,383,0
Alemanha 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irlanda 0 0
Grécia 158702,0 0 158702,0 0
Espanha 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
França (área 
metropolitana)

3004811,15 0 3004811,15 0

Departamentos 
ultramarinos franceses

432220,05 432220,05

Itália 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Letónia 0 0
Lituânia 90252,0 90252,0
Hungria 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Países Baixos 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Áustria 351027,4 351027,4
Polónia 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugal (continental) 0 12500,0 0 13125
Região Autónoma dos 
Açores

9953,0 9953,0

Roménia 104688,8 0 104688,8 0
Eslovénia 0 0
Eslováquia 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Finlândia 80999,0 0 80999,0
Suécia 293186,0 293186,0
Reino Unido 1056474,0 0 1056474,0
Total 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Estados-Membros ou 
regiões

2016/17 2017/18

açúcar isoglicose xarope de 
inulina

açúcar isoglicose xarope de 
inulina

Bélgica 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgária 0 98340,8 0 103257,8
República Checa 372,459,3 372,459,3
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Dinamarca 372,383,0 372,383,0
Alemanha 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irlanda 0 0
Grécia 158702,0 0 158702,0 0
Espanha 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
França (área 
metropolitana)

3004811,15 0 3004811,15 0

Departamentos 
ultramarinos franceses

432220,05 432220,05

Itália 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Letónia 0 0
Lituânia 90252,0 90252,0
Hungria 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Países Baixos 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Áustria 351027,4 351027,4
Polónia 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugal (continental) 0 13781,25 0 14470,3
Região Autónoma dos 
Açores

9953,0 9953,0

Roménia 104688,8 0 104688,8 0
Eslovénia 0 0
Eslováquia 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Finlândia 80999,0 80999,0
Suécia 293186,0 293186,0
Reino Unido 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Estados-Membros ou
regiões

2018/19 2019/2020

açúcar isoglicose xarope de 
inulina

açúcar isoglicose xarope de 
inulina

Bélgica 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgária 0 108420,7 0 113841,8
República Checa 372,459,3 372,459,3
Dinamarca 372,383,0 372,383,0
Alemanha 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irlanda 0 0
Grécia 158702,0 0 158702,0 0
Espanha 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
França (área 
metropolitana)

3004811,15 0 3004811,15 0

Departamentos 
ultramarinos franceses

432220,05 432220,05

Itália 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Letónia 0 0
Lituânia 90252,0 90252,0
Hungria 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Países Baixos 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Áustria 351027,4 351027,4
Polónia 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugal (continental) 0 15193,8 0 15953,5
Região Autónoma dos 
Açores

9953,0 9953,0

Roménia 104688,8 0 104688,8 0
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Eslovénia 0 0
Eslováquia 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finlândia 80999,0 80999,0
Suécia 293186,0 293186,0
Reino Unido 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Justificação

Sem as quotas de produção estima-se que a utilização de isoglicose pela indústria de 
transformação de géneros alimentícios constitui cerca de 50 % da utilização total de 
adoçantes. Caso o regime de quotas seja suprimido a partir da campanha de comercialização 
de 2019/2020, convém garantir um período de transição gradual para o mercado. É 
necessário aumentar as quotas de isoglicose em 5 % por ano, durante o período entre 
2014/2015 e 2019/2020, para evitar ruturas graves dos mercados e escassez de oferta e para 
facilitar uma adaptação suave dos mercados (uma aterragem suave).

Alteração 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo IV-A (novo)

Anexo IV-A

Quotas nacionais às quais o artigo 20.º-B faz referência

Quotas nacionais: quantidades (toneladas) por períodos de doze meses e por 
Estado-Membro:

Estados-
Membros 2014/2015 a 2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
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IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Justificação

Inclui-se este anexo, a fim de garantir a coerência com as alterações relativas à manutenção 
da quota leiteira. A quota nacional de Espanha é ajustada para cobrir a procura a nível do 
consumo interno.

Alteração 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo IV-A (novo)

Anexo IV-A

Quotas leiteiras nacionais
(Toneladas)

Estados-Membros 2014/2015 a 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
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DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Justificação

Propomos a manutenção do regime de quotas leiteiras até à campanha 2019/2020. Assim, é 
necessário incluir este anexo com as quotas nacionais.

Alteração 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Anexo IV A (novo)

ANEXO VI A

Quotas nacionais: quantidades (toneladas) por período de doze meses por Estado-
Membro

Estado-Membro
Bélgica 3 602 114,910
Bulgária 1 049 517,616
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República Checa 2 935 144,857
Dinamarca 4 847 909,473
Alemanha 30 318 928,750
Estónia 692 926,049
Irlanda 5 784 422,236
Grécia 879 614,757
Espanha 6 557 555,445
França 26 371 231,277
Itália 11 288 542,866
Chipre 155 658,792
Letónia 781 132,698
Lituânia 1 827 638,981
Luxemburgo 292 754,310
Hungria 2 133 404,521
Malta 52 205,729
Países Baixos 12 050 492,655
Áustria 2 992 728,488
Polónia 10 055 797,056
Portugal 2 088 904,546
Roménia 3 277 196,478
Eslovénia 618 173,380
Eslováquia 1 115 756,221
Finlândia 2 619 044,220
Suécia 3 594 029,658
Reino Unido 15 896 704,566

Or. pt

Alteração 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte I – ponto I – parágrafo 2 – alínea B) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

B) Categoria Z: bovinos de idade igual ou 
superior a oito meses, mas inferior a doze 
meses

B) Categoria Z: bovinos de idade igual ou 
superior a oito meses, mas não superior a 
doze meses
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Or. it

Alteração 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte II – ponto 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Após a eventual aplicação dos 
tratamentos mencionados no anexo VII, 
parte I, secção B, um título alcoométrico 
adquirido igual ou superior a 8,5 % vol, 
desde que resulte exclusivamente de uvas 
colhidas nas zonas vitícolas A e B 
referidas no apêndice ao presente anexo, 
e igual ou superior a 9 % vol nas outras 
zonas vitícolas;

a) Após a eventual aplicação dos 
tratamentos mencionados no anexo VII, 
parte I, secção B, um título alcoométrico 
adquirido igual ou superior a 4,5 % vol:

Or. en

Justificação

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Alteração 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte II – ponto 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em derrogação das normas relativas ao 
título alcoométrico adquirido mínimo, no 
caso de beneficiar de uma denominação 
de origem protegida ou de uma indicação 

Suprimido
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geográfica protegida, após a eventual 
aplicação dos tratamentos mencionados 
no Anexo VII, Parte I, secção B, um título 
alcoométrico adquirido não inferior a 
4,5 % vol;

Or. en

Alteração 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte II – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea b), o «Tokaji 
eszencia» e o «Tokajská esencia» são 
considerados vinhos.

Em derrogação da alínea a), o «Tokaji 
eszencia» e o «Tokajská esencia» são 
considerados vinhos.

Or. en

Alteração 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte II – ponto 1 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«Vinho com teor reduzido de álcool» é o 
vinho abrangido pela definição no n.º 1 
cujo teor de álcool foi reduzido com o 
recurso a meios tecnológicos autorizados 
nos termos do artigo 60.º, n.º 4, e cujo teor 
mínimo de álcool é de 0,5 %.
«Vinho desalcoolizado» é o vinho 
abrangido pela definição no n.º 1 cujo 
teor de álcool foi reduzido com o recurso 
a meios tecnológicos autorizados nos 
termos do artigo 60.º, n.º 4, para menos de 
0,5 %.
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Or. en

Justificação

A fim de facilitar o desenvolvimento do mercado no que diz respeito aos vinhos com teor 
reduzido de álcool ou desalcoolizados, é necessário introduzir novas categorias para vinhos 
produzidos com o recurso a tecnologias que permitam obter teores reduzidos de álcool: vinho 
com teor reduzido de álcool e vinho desalcoolizados. A introdução destas categorias 
permitirá a comercialização de vinhos que utilizam estas tecnologias como vinhos com teor 
reduzido de álcool ou desalcoolizados e garantirá maior transparência e escolha para os 
consumidores ao mesmo tempo que apoia a inovação e o crescimento nessa área importante.

Alteração 2209
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte II – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A) Por «crémant» entende-se o vinho 
espumante de qualidade, branco ou rosé, 
com denominações de origem protegidas 
ou indicação geográfica de um país 
terceiro, produzido nas seguintes 
condições:
a) as uvas são vindimadas à mão;
b) o vinho é elaborado a partir de mosto 
obtido por prensagem de uvas inteiras ou 
desengaçadas. A quantidade do mosto 
obtido não excede os 100 litros por 150 kg 
de uvas;
c) o teor máximo de dióxido de enxofre 
não é superior a 150 mg/l;
d) o teor de açúcares é inferior a 50 g/l;
e) o vinho é tornado espumante por uma 
segunda fermentação alcoólica na 
garrafa;
f) o vinho está ininterruptamente em 
contacto com as borras durante, pelo 
menos, nove meses, na mesma empresa, 
desde a constituição do vinho de base;
g) o vinho é separado das borras por 



PE494.489v01-00 78/92 AM\909523PT.doc

PT

expulsão («dégorgement»).
A menção «crémant» figura nos rótulos 
de vinhos espumantes de qualidade, 
associada ao nome da unidade geográfica 
subjacente à área delimitada da 
denominação de origem protegida ou à 
indicação geográfica de um país terceiro 
em causa.
A alínea a) do primeiro parágrafo e o 
segundo parágrafo não se aplicam aos 
produtores que sejam proprietários de 
marcas, que contenham o termo 
«crémant», registadas antes de 1 de março 
de 1986.

Or. fr

Justificação

As definições dos produtos vitivinícolas devem ser estabelecidas no ato de base, visto que se 
trata de elementos essenciais.

Alteração 2210
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte III – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea xiv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xiv-A) coalhada;

Or. en

Alteração 2211
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte III – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea xiv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xiv-B) nata ácida;
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Or. en

Alteração 2212
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte III – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea xiv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xiv-C) rjaženka (designação específica do 
produto letão);

Or. en

Alteração 2213
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte III – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea xiv-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xiv-D) rūgušpiens (designação do produto 
específica letã);

Or. en

Alteração 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte V – secção II – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A carne de aves de capoeira é 
comercializada num dos seguintes 
estados:
- fresca;
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- congelada;
- ultracongelada.

Or. es

Justificação

Deve incluir-se, tal e qual como consta atualmente do anexo XIV do Regulamento (CE) 
1234/2007, uma referência aos estados de comercialização de carne de aves. Este requisito é 
uma das principais características exigidas pelos consumidores.

Alteração 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Anexo VI-A (novo) – parte V-A (nova)

Texto proposto pelo Parlamento

Anexo VI – Parte V-A (nova)

Parte V-A Ovos de galinhas da espécie Gallus gallus

I. Âmbito de aplicação

1. A presente parte é aplicável à comercialização, no interior da União, de ovos produzidos 
na União, importados de países terceiros ou destinados à exportação fora da União.

2. Os Estados-Membros podem isentar das obrigações previstas na presente parte, com 
exceção do ponto III.3, os ovos vendidos diretamente pelo produtor ao consumidor final:

a) na unidade de produção; ou

b) num mercado público local, ou através de venda ambulante, na região de produção do 
Estado-Membro em causa.

Nos casos em que seja concedida a isenção, a sua aplicação fica à discricionariedade do 
produtor. Se a isenção for aplicada, não pode ser utilizada nenhuma classificação em 
função da qualidade ou do peso.

Os Estados-Membros podem definir, de acordo com a legislação nacional, os termos 
«mercado público local», «venda ambulante» e «região de produção».

II. Classificação em função da qualidade e do peso

1. Os ovos são classificados nas seguintes categorias de qualidade:
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– Categoria A ou «ovos frescos»;
– Categoria B.

2. Os ovos da categoria A devem também ser classificados em função do peso. Todavia, esta 
classificação não é necessária para os ovos entregues à indústria alimentar e não 
alimentar.

3. Os ovos da categoria B só podem ser entregues à indústria alimentar e não alimentar.

III. Marcação dos ovos

1. Os ovos da categoria A são marcados com o código do produtor.

Os ovos da categoria B são marcados com o código do produtor e/ou com outra indicação.

Os Estados-Membros podem isentar deste requisito os ovos da categoria B exclusivamente 
comercializados nos respetivos territórios.

2. A marcação dos ovos de acordo com o ponto 1 é efetuada na unidade de produção ou no 
primeiro centro de embalagem onde os ovos forem entregues.

3. Os ovos vendidos pelo produtor ao consumidor final num mercado público local da 
região de produção do Estado-Membro em causa são marcados nos termos do n.º 1.

Todavia, os Estados-Membros podem isentar desta obrigação os produtores que não 
possuam mais de 50 galinhas poedeiras, desde que o nome e o endereço do produtor sejam 
indicados no ponto de venda.

IV. Importação de ovos

1. A pedido do país em causa, a Comissão, por meio de atos de execução adotados sem a 
aplicação do artigo 162.º, n.º 2 ou 3, avalia as normas de comercialização aplicáveis aos 
ovos nos países terceiros exportadores. Essa avaliação abrange as regras relativas à 
marcação e à rotulagem, aos modos de criação e aos controlos, bem como a aplicação 
dessas regras. Se considerar que as regras aplicadas oferecem garantias suficientes de 
equivalência em relação à legislação comunitária, os ovos importados dos países em causa 
são marcados com um número próprio, equivalente ao código do produtor.

2. Se necessário, a Comissão, por meio de atos de execução adotados sem a aplicação do 
artigo 162.º, n.º 2 ou 3, leva a cabo negociações com os países terceiros para definir 
medidas que permitam oferecer as garantias referidas no ponto 1 e celebrar acordos 
relativos nesta matéria.

3. Se não forem dadas garantias suficientes de equivalência das regras, os ovos importados 
do país terceiro em causa devem ostentar um código que permita a identificação do país de 
origem e a indicação de que o seu modo de criação é «indeterminado».
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Or. fr

Alteração 2216
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte VI – quadro – parte A

Texto da Comissão

Grupo de matérias gordas Denominações de venda Categorias de produtos

Definições
Descrição complementar da categoria, com 

indicação do teor de matérias gordas em 
percentagem ponderal

A. Matérias gordas lácteas 1. Manteiga Produto com teor de matéria gorda láctea 
mínimo de 80 %, mas inferior a 90 %, teor 
máximo de água de 16 % e teor máximo de 
resíduo seco lácteo isento de matéria gorda de 
2 %.

Produtos na forma de emulsão sólida e 
maleável, principalmente do tipo 
emulsão aquosa de gordura, derivados 
exclusivamente do leite e/ou de certos 
produtos lácteos, nos quais a matéria 
gorda é o componente essencial; 

2. Manteiga três quartos (*) Produto com um teor de matéria gorda láctea 
mínimo de 60 % e máximo de 62 %.

No entanto, podem ser adicionadas 
outras substâncias, necessárias ao seu 
fabrico, desde que não sejam utilizadas 
como substitutos, totais ou parciais, de 
algum componente do leite.

3. Meia manteiga (**) Produto com um teor de matéria gorda láctea 
mínimo de 39 % e máximo de 41 %.

4. Creme lácteo para barrar a 
X %

Produto com teor de matéria gorda láctea:

- inferior a 39 %;

- superior a 41 % e inferior a 60 %;

- superior a 62 % e inferior a 80 %.

Alteração

Grupo de matérias gordas Denominações de venda Categorias de produtos

Definições
Descrição complementar da categoria, com 

indicação do teor de matérias gordas em 
percentagem ponderal

A. Matérias gordas lácteas 1. Manteiga Produto com teor de matéria gorda láctea 
mínimo de 80 %, mas inferior a 90 %, teor 
máximo de água de 16 % e teor máximo de 
resíduo seco lácteo isento de matéria gorda de 
2 %.

Produtos na forma de emulsão sólida e 
maleável, principalmente do tipo 
emulsão aquosa de gordura, derivados 
exclusivamente do leite e/ou de certos 
produtos lácteos, nos quais a matéria 
gorda é o componente essencial; No 
entanto, podem ser adicionadas outras 
substâncias, necessárias ao seu fabrico, 
desde que não sejam utilizadas como 
substitutos, totais ou parciais, de algum 

2. Manteiga a X % Produto com um teor de matéria gorda láctea 
mínimo de 39 % e não inferior a 80 %.
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componente do leite.

3. Creme lácteo para barrar a 
X %

Produto com um teor de matéria gorda láctea 
inferior a 39 %.

Or. en

Justificação

A inserir no quadro por baixo do anexo VI, parte VI, ponto 6, alínea b).

Alteração 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo VI-A (novo)

Anexo VI-A

Teor de matérias gordas de referência

Estados-Membros
Teor de matérias gordas de referência 

(g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
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PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Justificação

Deve incluir-se este anexo com o teor de matérias gordas de referência, no seguimento da 
nossa proposta de manutenção do regime de quotas leiteiras.

Alteração 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Anexo VI A (novo)

ANEXO VI A 

TEOR DE MATÉRIA GORDA DE REFERÊNCIA A QUE SE REFERE O 
ARTIGO 105 F

Estado-Membro g/kg
Bélgica 36,91
Bulgária 39,10
República Checa 42,10
Dinamarca 43,68
Alemanha 40,11
Estónia 43,10
Grécia 36,10
Espanha 36,37
França 39,48
Irlanda 35,81
Itália 36,88
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Chipre 34,60
Letónia 40,70
Lituânia 39,90
Luxemburgo 39,17
Hungria 38,50
Países Baixos 42,36
Áustria 40,30
Polónia 39,00
Portugal 37,30
Roménia 38,50
Eslovénia 41,30
Eslováquia 37,10
Finlândia 43,40
Suécia 43,40
Reino Unido 39,70

Or. pt

Alteração 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte I – secção B – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito às uvas frescas, ao 
mosto de uvas parcialmente fermentado e 
ao vinho novo ainda em fermentação, pela 
adição de sacarose, de mosto de uvas 
concentrado ou de mosto de uvas 
concentrado retificado;

a) No que diz respeito às uvas frescas, ao 
mosto de uvas parcialmente fermentado e 
ao vinho novo ainda em fermentação, pela 
adição de mosto de uvas concentrado ou de 
mosto de uvas concentrado retificado;

Or. pt

Alteração 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte I – secção B – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) No que diz respeito ao mosto de uvas, 
pela adição de sacarose, de mosto de uvas 
concentrado ou de mosto de uvas 
concentrado retificado ou por concentração 
parcial, incluindo a osmose inversa;

b) No que diz respeito ao mosto de uvas, 
pela adição de mosto de uvas concentrado 
ou de mosto de uvas concentrado retificado 
ou por concentração parcial, incluindo a 
osmose inversa;

Or. pt

Alteração 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte I – secção B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A adição de sacarose prevista no ponto 
1, alíneas a) e b), só pode ser efetuada a 
seco e apenas nas zonas seguintes:

Suprimido

a) Zona vitícola A;
b) Zona vitícola B;
c) Zona vitícola C; com exceção das 
vinhas situadas em Itália, na Grécia, em 
Espanha, em Portugal, em Chipre e nos 
departamentos franceses dependentes dos 
tribunais de relação de:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Todavia, o enriquecimento por adição de 
sacarose a seco pode ser excecionalmente 
autorizado pelas autoridades nacionais 
nos departamentos franceses acima 



AM\909523PT.doc 87/92 PE494.489v01-00

PT

referidos. A França comunica de imediato 
tais autorizações à Comissão e aos outros 
Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 2222
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte I – secção C – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. A acidificação e o enriquecimento, salvo 
derrogação a adotar pela Comissão por 
meio de atos delegados em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1, bem como a 
acidificação e a desacidificação, de um 
mesmo produto, excluem-se mutuamente.

7. A acidificação e o enriquecimento, salvo 
derrogação a adotar nos termos do
artigo 62.º, n.º 2, bem como a acidificação 
e a desacidificação, de um mesmo produto, 
excluem-se mutuamente.

Or. fr

Justificação

Esta alteração é necessária no seguimento da alteração dos artigos 59.º e 62.º.

Alteração 2223
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte I – secção D – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os tratamentos referidos nas secções B e 
C, com exceção da acidificação e da 
desacidificação dos vinhos, só são 
autorizados se forem efetuados, em 
condições a definir pela Comissão por 
meio de atos delegados em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1, aquando da 
transformação das uvas frescas, do mosto 
de uvas, do mosto de uvas parcialmente 

1. Os tratamentos referidos nas secções B e 
C, com exceção da acidificação e da 
desacidificação dos vinhos, só são 
autorizados se forem efetuados, aquando 
da transformação das uvas frescas, do 
mosto de uvas, do mosto de uvas 
parcialmente fermentado ou do vinho novo 
ainda em fermentação em vinho ou noutra 
bebida do setor vitivinícola destinada ao 
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fermentado ou do vinho novo ainda em 
fermentação em vinho ou noutra bebida do 
setor vitivinícola destinada ao consumo 
humano direto, com exceção do vinho 
espumante natural e do vinho espumante 
gaseificado, na zona vitícola em que as 
uvas frescas utilizadas tenham sido 
vindimadas.

consumo humano direto, com exceção do 
vinho espumante natural e do vinho 
espumante gaseificado, na zona vitícola em 
que as uvas frescas utilizadas tenham sido 
vindimadas.

Or. fr

Alteração 2224
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte I – secção D – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada tratamento referido nos pontos 1, 2 
e 3 deve ser declarado às autoridades 
competentes. O mesmo se aplica às 
quantidades de mosto de uvas concentrado, 
de mosto de uvas concentrado retificado e 
de sacarose que, para o exercício da sua 
atividade, se encontrem na posse de 
pessoas singulares ou coletivas ou 
agrupamentos de pessoas, nomeadamente 
produtores, engarrafadores, 
transformadores e negociantes, a definir 
pela Comissão por meio de atos delegados 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, 
ao mesmo tempo e no mesmo local que as 
uvas frescas, o mosto de uvas, o mosto de 
uvas parcialmente fermentado ou o vinho a 
granel. A declaração destas quantidades 
pode, no entanto, ser substituída pela 
inscrição das mesmas no registo de entrada 
e de utilização.

4. Cada tratamento referido nos pontos 1, 2 
e 3 deve ser declarado às autoridades 
competentes. O mesmo se aplica às 
quantidades de mosto de uvas concentrado, 
de mosto de uvas concentrado retificado ou 
de sacarose que, para o exercício da sua 
atividade, se encontrem na posse de 
pessoas singulares ou coletivas ou 
agrupamentos de pessoas, nomeadamente 
produtores, engarrafadores, 
transformadores e negociantes, ao mesmo 
tempo e no mesmo local que as uvas 
frescas, o mosto de uvas, o mosto de uvas 
parcialmente fermentado ou o vinho a 
granel. A declaração destas quantidades 
pode, no entanto, ser substituída pela 
inscrição das mesmas no registo de entrada 
e de utilização.

Or. fr

Justificação

Estas alterações são necessárias no seguimento das alterações dos artigos 59.º, 62.º e 68.º.
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Alteração 2225
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte II – secção C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

A lotação de um vinho originário de um 
país terceiro com um vinho da União ou 
entre vinhos originários de países terceiros 
é proibida na União.

1. Entende-se por «lotação» a 
combinação de vinhos ou mostos de 
proveniências, castas, anos de colheita ou 
categorias de vinho ou de mosto 
diferentes.
2. São consideradas categorias de vinho 
ou de mosto diferentes:
a) o vinho tinto, o vinho branco, bem 
como os mostos ou vinhos suscetíveis de 
originarem uma destas categorias de 
vinho;
b) o vinho sem denominação de origem 
e/ou indicação geográfica protegida, o 
vinho com denominação de origem 
protegida e o vinho com indicação 
geográfica protegida, bem como os mostos 
ou vinhos suscetíveis de originarem uma 
destas categorias de vinho.
Para efeitos da aplicação do presente 
número, o vinho rosado ou rosé é 
considerado vinho tinto.
3. Não se consideram lotação:
a) o enriquecimento por adição de mosto 
de uvas concentrado ou de mosto de uvas 
concentrado retificado;
b) a edulcoração.
4. Só se pode obter vinho por mistura ou 
lotação se os componentes dessa mistura 
ou lotação possuírem as características 
previstas para a elaboração de vinhos e se 
forem conformes às disposições do 
presente regulamento.
5. Não se pode obter um vinho rosé por 
lotação de um vinho branco sem 
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denominação de origem e/ou indicação 
geográfica protegida com um vinho tinto 
sem denominação de origem e/ou 
indicação geográfica protegida, salvo se o 
produto final se destinar à preparação de 
um vinho de base tal como definido no 
anexo II, parte 3, ou se destinar à 
preparação de vinhos espumantes.
6. É proibida a lotação de um mosto de 
uvas ou de um vinho ao qual tenha sido 
adicionada resina de pinheiro de Alepo 
com um mosto de uvas ou um vinho que 
não tenha sido objeto de tal prática.
7. A lotação de um vinho originário de um 
país terceiro com um vinho da União ou 
entre vinhos originários de países terceiros 
é proibida na União.

Or. fr

Justificação

As definições e as condições das restrições relativas às práticas enológicas constituem 
elementos essenciais e devem, por conseguinte, ser estabelecidas no ato de base.

Alteração 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo VII-A (novo)

Anexo VII-A

Direitos de importação aplicáveis ao arroz contemplados nos artigos 121.º-B e 121.º-D.

1. Direitos de importação aplicáveis ao arroz descascado

a) 30 EUR por tonelada, nos seguintes casos:
i) Quando se constate que as importações de arroz descascado efetuadas durante toda a 
campanha de comercialização finda não atingem a quantidade de referência anual referida 
no artigo 121.º-B, n.º 3, primeiro parágrafo, reduzida em 15 %;

ii) Quando se constate que as importações de arroz descascado efetuadas durante os seis 
primeiros meses da campanha de comercialização não atingem a quantidade de referência 
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parcial referida no artigo 121.º-B, n.º 3, segundo parágrafo, reduzida em 15 %.

b) 42,5 EUR por tonelada, nos seguintes casos:

i) Quando se constate que as importações da campanha de comercialização finda excedem 
a quantidade de referência anual referida no artigo 121.º-B, n.º 3, primeiro parágrafo, 
reduzida em 15 %, mas sem exceder essa mesma quantidade de referência anual em 15 %.

ii) Quando se constate que as importações de arroz descascado efetuadas durante os seis 
primeiros meses da campanha de comercialização excedem a quantidade de referência 
parcial referida no artigo 121.º-B, n.º 3, segundo parágrafo, reduzida em 15 %, mas sem 
exceder essa mesma quantidade de referência anual em 15 %.

c) 65 EUR por tonelada, nos seguintes casos:

i) Quando se constate que as importações de arroz descascado efetuadas durante toda a 
campanha de comercialização finda excedem a quantidade de referência anual referida no 
artigo 121.º-B, n.º 3, primeiro parágrafo, aumentada em 15 %.

ii) Quando se constate que as importações de arroz descascado efetuadas durante os seis 
primeiros meses da campanha de comercialização não excedem a quantidade de referência 
parcial referida no artigo 121.º-B, n.º 3, segundo parágrafo, aumentada em 15 %.

2. Direitos de importação aplicáveis ao arroz branqueado

a) 175 EUR por tonelada, nos seguintes casos:

i) Quando se constate que as importações de arroz semibranqueado e branqueado 
efetuadas durante toda a campanha de comercialização que chega ao fim excedem as 
387.743 toneladas;

ii) Quando se constate que as importações de arroz semibranqueado e branqueado 
efetuadas durante os seis primeiros meses da campanha de comercialização excedem as 
182.239 toneladas.

b) 145 EUR por tonelada, nos seguintes casos:
i) Quando se constate que as importações de arroz semibranqueado e branqueado 
efetuadas durante toda a campanha de comercialização finda não excedem as 387.743 
toneladas;

ii) Quando se constate que as importações de arroz semibranqueado e branqueado 
efetuadas durante os seis primeiros meses da campanha de comercialização não excedem 
as 182.239 toneladas.

Or. es
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Justificação

A inclusão do anexo XVII do Regulamento 1234/2007, como anexo VII-A, responde à 
inclusão dos artigos 121.º-B e 121.º-D relativos ao cálculo dos direitos de importação dos 
cereais e arroz, em conformidade com as disposições do regulamento em vigor.

Alteração 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo VII-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII-B
VARIEDADES DE ARROZ BASMATI 
ÀS QUAIS O ARTIGO 121.º-C FAZ 
REFERÊNCIA
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Justificação

A inclusão do anexo XVIII do Regulamento 1234/2007, como anexo IX, responde à inclusão 
do artigo 121.º-C relativo ao cálculo dos direitos de importação das variedades do arroz 
Basmati, em conformidade com as disposições do regulamento em vigor.


